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6.35.10 Função: Fiscal de Vigilância Sanitária - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 1244
6.35.11 Função: Médico(a) Veterinário(a) - CBO: 223305 GFIP: 1 ............................................. 1252
6.36 Setor: ESF Adão Kaminski - 081.012 .......................................................................................... 1259
6.36.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 1260
6.36.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 1267
6.36.3 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4 ................................... 1285
6.36.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 1303
6.36.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 1320
6.36.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 1338
6.36.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 1356
6.36.8 Função: Enfermeiro(a) - Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ........................................ 1374
6.36.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 1393
6.36.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 1411
6.36.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 1430
6.37 Setor: ESF Adão Kaminski/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012 ....................... 1448
6.37.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 1448
6.38 Setor: ESF Bonsucesso - 081.010 ............................................................................................... 1464
6.38.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 1465
6.38.2 Função: Assessor A-2 - CBO: 252105 GFIP: 1 .................................................................. 1473
6.38.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 1477
6.38.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 1495
6.38.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 1513
6.38.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 1530
6.38.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 1547
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6.38.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 1566
6.38.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ................................................................. 1584
6.38.10 Função: Médico(a) - G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................ 1589
6.38.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 1608
6.38.12 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 1626
6.38.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 1630
6.38.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 1648
6.39 Setor: ESF Bonsucesso/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.010 ............................ 1666
6.39.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 1667
6.40 Setor: ESF Boqueirão - 081.003 ................................................................................................... 1681
6.40.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 1682
6.40.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 1689
6.40.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 1700
6.40.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 1718
6.40.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 1736
6.40.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 1754
6.40.7 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 1772
6.40.8 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................... 1790
6.40.9 Função: Técnico em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 .............................................. 1795
6.40.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 1812
6.41 Setor: ESF Boqueirão/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.003 ................................ 1830
6.41.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 1831
6.42 Setor: ESF Campo Velho - 081.019 ............................................................................................. 1845
6.42.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 1845
6.42.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 1852
6.42.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 1864
6.42.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 1882
6.42.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 1900
6.42.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 1917
6.42.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 1936
6.42.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 1954
6.42.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 1973
6.42.10 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 1991
6.42.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 2009
6.42.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 2027
6.43 Setor: ESF Campo Velho/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.019 .......................... 2045
6.43.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 2045

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 11

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.44 Setor: ESF Colibri - 081.020 .......................................................................................................... 2059
6.44.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 2060
6.44.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 2067
6.44.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 2079
6.44.4 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4 ................................... 2097
6.44.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 2115
6.44.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 2132
6.44.7 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 2149
6.44.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 2167
6.44.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 2185
6.44.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 2204
6.44.11 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................... 2222
6.44.12 Função: Oficial Administrativo - CBO: 252105 GFIP: 1 ................................................... 2240
6.44.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 2244
6.44.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 2263
6.45 Setor: ESF Colibri/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.020 ....................................... 2281
6.45.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 2281
6.46 Setor: ESF Concórdia - 081.005 ................................................................................................... 2295
6.46.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 2296
6.46.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 2304
6.46.3 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4 ................................... 2322
6.46.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 2340
6.46.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 2357
6.46.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 2374
6.46.7 Função: Enfermeiro(a) - Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ........................................ 2392
6.46.8 Função: Enfermeiro(a) - PSS - CBO: 223505 GFIP: 4 ...................................................... 2411
6.46.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 2428
6.46.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 2446
6.46.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 2448
6.47 Setor: ESF Concórdia/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.005 ................................ 2466
6.47.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 2467
6.48 Setor: ESF Dourados - 081.036 .................................................................................................... 2481
6.48.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 2481
6.48.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 2488
6.48.3 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ................................................ 2500
6.48.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 4 .......................................................... 2519
6.48.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 2532
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6.48.6 Função: Guardião - CBO: 517420 GFIP: 1 .......................................................................... 2550
6.48.7 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4..................................... 2555
6.48.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 2573
6.49 Setor: ESF Dourados/Serviço de Higienização e Limpeza - 0 ............................................. 2591
6.49.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 2591
6.50 Setor: ESF Entre Rios I - 081.021 ................................................................................................ 2605
6.50.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 2606
6.50.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 2613
6.50.3 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................... 2625
6.50.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 2629
6.50.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 2647
6.50.6 Função: Chefe - CBO: 252105 GFIP: 1 ............................................................................... 2664
6.50.7 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 2668
6.50.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 2686
6.50.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 2704
6.50.10 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ............................................................... 2723
6.50.11 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1 ......................................................... 2728
6.50.12 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 2733
6.50.13 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 2752
6.50.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 2770
6.51 Setor: ESF Entre Rios I/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.021 ............................. 2788
6.51.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 2788
6.52 Setor: ESF Entre Rios II - 081.027 ............................................................................................... 2802
6.52.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 2804
6.52.2 Função: Agente Comunitário de Saúde PSF - CBO: 515105 GFIP: 1 ............................ 2810
6.52.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 2817
6.52.4 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 2836
6.52.5 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 2854
6.52.6 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................ 2872
6.52.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 2890
6.53 Setor: ESF Entre Rios II/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.027 ............................ 2908
6.53.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 2909
6.54 Setor: ESF Feroz - 081.008 ............................................................................................................ 2922
6.54.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 2924
6.54.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 2931
6.54.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 2949
6.54.4 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 2967
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6.54.5 Função: Médico(a) - Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................ 2984
6.54.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 3002
6.55 Setor: ESF Feroz/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.008 ......................................... 3020
6.55.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 3021
6.56 Setor: ESF Guairacá - 081.042 ..................................................................................................... 3035
6.56.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 3036
6.56.2 Função: Atendente Social - CBO: 251605 GFIP: 1 ............................................................ 3043
6.56.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 3047
6.56.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 3065
6.56.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 3083
6.56.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 3100
6.56.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 3118
6.56.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 3137
6.56.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 3155
6.56.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 3173
6.57 Setor: ESF Guairacá/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.042................................... 3191
6.57.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 3191
6.58 Setor: ESF Guará - 081.023 ........................................................................................................... 3205
6.58.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 3206
6.58.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 3213
6.58.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 3231
6.58.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 4 .......................................................... 3248
6.58.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 3262
6.58.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 3281
6.58.7 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 3299
6.58.8 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ................................. 3317
6.58.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 3335
6.58.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 3353
6.59 Setor: ESF Guará/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.023 ........................................ 3371
6.59.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 3371
6.60 Setor: ESF Jardim Araucária - 081.006 ...................................................................................... 3385
6.60.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 3386
6.60.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 3393
6.60.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 3404
6.60.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 3423
6.60.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4 .......................... 3440
6.60.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 3458
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6.60.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 3476
6.60.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 3493
6.60.9 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 3512
6.60.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 3530
6.60.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 3548
6.61 Setor: ESF Jardim Araucária/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.006 ................... 3566
6.61.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 3567
6.62 Setor: ESF Jardim das Américas - 081.026 .............................................................................. 3580
6.62.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 3581
6.62.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 3588
6.62.3 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 3606
6.62.4 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 3624
6.62.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 3642
6.62.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 3660
6.62.7 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 3679
6.62.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 3697
6.62.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 3715
6.63 Setor: ESF Jardim das Américas/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.026............ 3733
6.63.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 3733
6.64 Setor: ESF Jordão - 081.015 ......................................................................................................... 3747
6.64.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 3748
6.64.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 3755
6.64.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 3774
6.64.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 3791
6.64.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 3808
6.64.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 3827
6.64.7 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 3845
6.64.8 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4..................................... 3863
6.64.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 3881
6.64.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 3900
6.65 Setor: ESF Jordão/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.014 ...................................... 3918
6.65.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 3918
6.66 Setor: ESF Morro Alto - 081.007 ................................................................................................. 3932
6.66.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 3934
6.66.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 3940
6.66.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 3953
6.66.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 3971
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6.66.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 3989
6.66.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 4007
6.66.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 4025
6.66.8 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ................................................................. 4044
6.66.9 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1 ........................................................... 4049
6.66.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 4055
6.66.11 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 4073
6.66.12 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 4092
6.66.13 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 4097
6.66.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 4102
6.66.15 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 4120
6.67 Setor: ESF Morro Alto/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.007 ............................... 4121
6.67.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 4122
6.68 Setor: ESF Palmeirinha - 081.022 ................................................................................................ 4136
6.68.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 4138
6.68.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 4145
6.68.3 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................... 4156
6.68.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 4161
6.68.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 4179
6.68.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 4197
6.68.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 4215
6.68.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 4233
6.68.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ................................................................. 4252
6.68.10 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4 ...................................................................... 4257
6.68.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 4275
6.68.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 4294
6.68.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 4312
6.69 Setor: ESF Palmerinha/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.022 .............................. 4330
6.69.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 4330
6.70 Setor: ESF Parque das Árvores - 081.025 ................................................................................. 4344
6.70.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 4345
6.70.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 4352
6.70.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 4370
6.70.4 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 4389
6.70.5 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4..................................... 4407
6.70.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 4425
6.71 Setor: ESF Parque das Árvores/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.025 .............. 4443
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6.71.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 4444
6.72 Setor: ESF Paz e Bem - 081.014 .................................................................................................. 4457
6.72.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 4459
6.72.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 4465
6.72.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 4477
6.72.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 4495
6.72.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 4513
6.72.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 4531
6.72.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 4549
6.72.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 4566
6.72.9 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 4584
6.72.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 4603
6.72.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 4621
6.72.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 4623
6.73 Setor: ESF Paz e Bem/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.014 ................................ 4641
6.73.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 4641
6.74 Setor: ESF Pinheiros - 081.030 .................................................................................................... 4655
6.74.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 4657
6.74.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 4663
6.75 Setor: ESF Pinheiros/Serviço de Higienização e Limpeza - 0081.032 ............................... 4682
6.75.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 4682
6.76 Setor: ESF Planalto - 081.016 ....................................................................................................... 4696
6.76.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 4698
6.76.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 4704
6.76.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 4723
6.76.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 4740
6.76.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 4758
6.76.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 4776
6.76.7 Função: Médico(a) - Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................ 4795
6.76.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 4812
6.76.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 4831
6.77 Setor: ESF Planalto/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.016 .................................... 4849
6.77.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 4850
6.78 Setor: ESF Primavera - 081.002 ................................................................................................... 4863
6.78.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 4865
6.78.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 4872
6.78.3 Função: Assessor A-1 - CBO: 252105 GFIP: 1 .................................................................. 4883
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6.78.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 4887
6.78.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 4905
6.78.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 4923
6.78.7 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 4941
6.78.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 4959
6.78.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 4977
6.78.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 4996
6.78.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5014
6.78.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5032
6.79 Setor: ESF Primavera/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.002 ................................ 5050
6.79.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 5051
6.80 Setor: ESF Recanto Feliz - 081.013 ............................................................................................. 5064
6.80.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 5065
6.80.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 5073
6.80.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 5084
6.80.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 5102
6.80.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 5120
6.80.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 5138
6.80.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 5156
6.80.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 5173
6.80.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 5191
6.80.10 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 5210
6.80.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5228
6.80.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5246
6.81 Setor: ESF Recanto Feliz/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.013 .......................... 5247
6.81.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 5248
6.82 Setor: ESF Residencial 2000 - 081.012 ...................................................................................... 5262
6.82.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 5263
6.82.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 5270
6.82.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 5288
6.82.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 5305
6.82.5 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 5323
6.82.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 5341
6.82.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 5358
6.82.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 5377
6.82.9 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ................................. 5395
6.82.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5413
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6.82.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5431
6.83 Setor: ESF Residencial 2000/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012 ................... 5432
6.83.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 5434
6.84 Setor: ESF Rio das Pedras - 081.029 .......................................................................................... 5447
6.84.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 5449
6.84.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 5456
6.84.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 5474
6.84.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 5492
6.84.5 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 5510
6.84.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 5528
6.84.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 5547
6.84.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 5565
6.85 Setor: ESF Rio das Pedras/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.029 ....................... 5583
6.85.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 5583
6.86 Setor: ESF Santa Cruz - 081.015.................................................................................................. 5597
6.86.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 5599
6.86.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 5605
6.86.3 Função: Agente Social - CBO: 251605 GFIP: 1 ................................................................. 5617
6.86.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 5622
6.86.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 5641
6.86.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 5659
6.86.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 5677
6.86.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 5696
6.86.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ................................................................. 5715
6.86.10 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1 ......................................................... 5721
6.86.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 5727
6.86.12 Função: Médico(a) Especialista - CBO: 225170 GFIP: 4 ................................................ 5745
6.86.13 Função: Médico(a) Gen. de P. A. 20H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ......................... 5764
6.86.14 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 5782
6.86.15 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 5800
6.86.16 Função: Professor(a) de Educação Física - CBO: 232120 GFIP: 1 .............................. 5805
6.86.17 Função: Psicólogo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1 .................................................................. 5810
6.86.18 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5814
6.86.19 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 5832
6.87 Setor: ESF Santa Cruz/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.015 ............................... 5850
6.87.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 5850
6.88 Setor: ESF Santana - 081.024 ....................................................................................................... 5864
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6.88.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 5866
6.88.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 5872
6.88.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 5884
6.88.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 5903
6.88.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 5921
6.88.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 5939
6.88.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 5957
6.88.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 5975
6.88.9 Função: Médico(a) - Gen. de P. A. 40H - CBO: 225170 GFIP: 4..................................... 5994
6.88.10 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 ................................ 6012
6.88.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 6030
6.88.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 6049
6.89 Setor: ESF Santana/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.024 .................................... 6067
6.89.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 6067
6.90 Setor: ESF São Cristovão - 081.013 ............................................................................................ 6081
6.90.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 6083
6.90.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 6090
6.90.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 6102
6.90.4 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 6120
6.90.5 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 6139
6.90.6 Função: Médico(a) - Generalista PSF - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................ 6158
6.90.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 6177
6.91 Setor: ESF São Cristovão/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012 ......................... 6195
6.91.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 6196
6.92 Setor: ESF São Miguel - 081.028 ................................................................................................. 6209
6.92.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 6211
6.92.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 6217
6.92.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 6236
6.92.4 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 6255
6.92.5 Função: Médico(a) - Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................ 6274
6.92.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 .......................................... 6292
6.93 Setor: ESF São Miguel/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.028............................... 6310
6.93.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 6311
6.94 Setor: ESF Tancredo Neves - 081.017 ........................................................................................ 6324
6.94.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 6326
6.94.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 6333
6.94.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 6344
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6.94.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 6363
6.94.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 6381
6.94.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 6399
6.94.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 6417
6.94.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 6436
6.94.9 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................. 6455
6.94.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 6474
6.94.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 6492
6.94.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem I - CBO: 322205 GFIP: 4 ..................................... 6511
6.95 Setor: ESF Tancredo Neves/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.017 ..................... 6529
6.95.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 6529
6.96 Setor: ESF Vila Bela - 081.018 ...................................................................................................... 6543
6.96.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 6545
6.96.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 6552
6.96.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 6563
6.96.4 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4 ................................... 6581
6.96.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 6599
6.96.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 6617
6.96.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 6635
6.96.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 6654
6.96.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ................................................................. 6673
6.96.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 6679
6.96.11 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................... 6697
6.96.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 6715
6.96.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 6734
6.97 Setor: ESF Vila Bela/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.018 ................................... 6752
6.97.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................... 6752
6.98 Setor: ESF Vila Carli - 081.009 ..................................................................................................... 6766
6.98.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 6768
6.98.2 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1 ..................................... 6774
6.98.3 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1 ............................... 6780
6.98.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ................................................ 6791
6.98.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................... 6810
6.98.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 .......................................................... 6828
6.98.7 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4 ...................................... 6846
6.98.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 .................................................................. 6864
6.98.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................... 6883
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6.98.10 Função: Guardião - CBO: 517420 GFIP: 1 ....................................................................... 6901
6.98.11 Função: Médico(a) - Especialista - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................................. 6906
6.98.12 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 ................................ 6924
6.98.13 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................... 6942
6.98.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 6960
6.98.15 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 6978
6.99 Setor: ESF Vila Carli/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.009................................... 6979
6.99.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1 .................................................... 6981
6.100 Setor: ESF Xarquinho I - 081.012 .............................................................................................. 6994
6.100.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 6996
6.100.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ............................................. 7003
6.100.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................ 7022
6.100.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 ........................................................ 7040
6.100.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 7058
6.100.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................. 7077
6.100.7 Função: Medico Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 ....................................... 7096
6.100.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 7115
6.100.9 Função: Técnico em Saúde Bucal - CBO: 322405 GFIP: 4............................................ 7134
6.100.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ..................................... 7152
6.100.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ..................................... 7171
6.101 Setor: ESF Xarquinho I/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012 ........................... 7189
6.101.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 7190
6.102 Setor: ESF Xarquinho II - 081.011 ............................................................................................. 7205
6.102.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 7207
6.102.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ............................................. 7214
6.102.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4 ............................................ 7232
6.102.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4 ........................................................ 7250
6.102.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 7268
6.102.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ................................................................. 7287
6.102.7 Função: Guardião - CBO: 517420 GFIP: 1 ....................................................................... 7306
6.102.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................ 7311
6.102.9 Função: Técnico em Saúde Bucal - CBO: 322405 GFIP: 4 ............................................ 7329
6.102.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ..................................... 7347
6.102.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ..................................... 7365
6.103 Setor: ESF Xarquinho II/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.011 .......................... 7383
6.103.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 7384
6.104 Setor: Gabinete do Secretário - 031.036 ................................................................................. 7397

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 22

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.104.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 7399
6.104.2 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 7403
6.104.3 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 7407
6.104.4 Função: Assessor A-1 - CBO: 252105 GFIP: 1 ................................................................ 7411
6.104.5 Função: Médico(a) - Especialista - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................................. 7415
6.104.6 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 252105 GFIP: 1 .............................................. 7434
6.104.7 Função: Psicólogo(a) - CBO: 252105 GFIP: 1 .................................................................. 7438
6.104.8 Função: Secretário Municipal - CBO: 111415 GFIP: 1 .................................................... 7442
6.104.9 Função: Telefonista - CBO: 422205 GFIP: 1 .................................................................... 7446
6.105 Setor: Laboratório Municipal - 1000000000 ............................................................................ 7449
6.105.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 4................................... 7451
6.105.2 Função: Farmacêutico Bioquímico - CBO: 223405 GFIP: 4 ........................................... 7465
6.105.3 Função: Oficial Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 4 ................................................... 7479
6.105.4 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 7487
6.105.5 Função: Técnico em Laboratório - CBO: 325110 GFIP: 4 .............................................. 7501
6.105.6 Função: Telefonista - CBO: 422205 GFIP: 4 .................................................................... 7515
6.106 Setor: NASF Morro Alto - 081.007 ............................................................................................. 7522
6.106.1 Função: Educador Físico - CBO: 224105 GFIP: 1 ........................................................... 7524
6.106.2 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ............................................................... 7529
6.106.3 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1 ......................................................... 7535
6.106.4 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7541
6.106.5 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7546
6.107 Setor: NASF Santa Cruz - 081.015 ............................................................................................ 7550
6.107.1 Função: Educador Físico - CBO: 224105 GFIP: 1 ........................................................... 7552
6.107.2 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ............................................................... 7557
6.107.3 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1 ......................................................... 7563
6.107.4 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7569
6.107.5 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7574
6.108 Setor: NASF Vila Carli - 081.009 ................................................................................................ 7578
6.108.1 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 1.......................................................... 7580
6.108.2 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ............................................................... 7585
6.108.3 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1 ......................................................... 7591
6.108.4 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7597
6.108.5 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7602
6.109 Setor: Programa Melhor em Casa/Administrativo - 081.033 .............................................. 7606
6.109.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 7608
6.110 Setor: Programa Melhor em Casa/Operacional - 081.033 ................................................... 7611
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6.110.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ............................................. 7613
6.110.2 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 7632
6.110.3 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ............................................................... 7651
6.110.4 Função: Médico(a) Generalista de P.A. 20h PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 .................. 7657
6.110.5 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7676
6.110.6 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7684
6.110.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 7690
6.111 Setor: Programa Melhor em Casa/Serviços de Higienização e Limpeza - 081.033 ...... 7708
6.111.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 7709
6.112 Setor: SAE - Serviços de Atendimento Especializado/Administração - 081.028.......... 7724
6.112.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................. 7726
6.113 Setor: SAE - Serviços de Atendimento Especializado/Operacional - 081.028 .............. 7729
6.113.1 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 1.......................................................... 7731
6.113.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ............................................. 7737
6.113.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 7756
6.113.4 Função: Farmacêutico(a) - CBO: 223405 GFIP: 1 ........................................................... 7775
6.113.5 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ............................................................... 7781
6.113.6 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4 ...................................................................... 7787
6.113.7 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1 .................................................................. 7805
6.113.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 7811
6.114 Setor: SAE - Serviços de Atendimento Especializado/Serviços de Higienização e
Limpeza - 081.028 ..................................................................................................................................... 7829
6.114.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 7830
6.115 Setor: SAMU/Administração - 081.001..................................................................................... 7845
6.115.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................. 7847
6.115.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 411010 GFIP: 1 ............................................. 7851
6.115.3 Função: Oficial Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................... 7855
6.116 Setor: SAMU/Operacional - 081.001 ......................................................................................... 7858
6.116.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ............................................. 7860
6.116.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ............................................ 7881
6.116.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 7902
6.116.4 Função: Enfermeiro(A) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 7923
6.116.5 Função: Médico(a) - CBO: 225125 GFIP: 4 ...................................................................... 7944
6.116.6 Função: Médico(a) Gen. de ESF - CBO: 225125 GFIP: 4 .............................................. 7965
6.116.7 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225125 GFIP: 4 .......................................... 7986
6.116.8 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H PSS - CBO: 225125 GFIP: 4 ................................. 8007
6.116.9 Função: Médico(a) Gen. P. A. 40H - CBO: 225125 GFIP: 4 .......................................... 8028
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6.116.10 Função: Motorista - CBO: 515135 GFIP: 4 ..................................................................... 8049
6.116.11 Função: Motorista de Ambulância - CBO: 782310 GFIP: 4 .......................................... 8065
6.116.12 Função: Motorista de Ambulância de Distrito - CBO: 782320 GFIP: 4 ....................... 8080
6.116.13 Função: Motorista de Veículos Leves - CBO: 782320 GFIP: 4 .................................... 8095
6.116.14 Função: Motorista de Veículos Pesados - CBO: 782310 GFIP: 4 ............................... 8110
6.116.15 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 223505 GFIP: 4 ..................................... 8125
6.116.16 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 223505 GFIP: 4 ..................................... 8146
6.117 Setor: SAMU/Serviços de Higienização e Limpeza - 081.001 ............................................ 8166
6.117.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1 .................................................. 8168
6.118 Setor: Secretaria de Municipal de Saúde/DRACA - 081.006 .............................................. 8177
6.118.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8180
6.118.2 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8184
6.118.3 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8188
6.118.4 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8192
6.118.5 Função: Agente Social - CBO: 515310 GFIP: 1 ............................................................... 8196
6.118.6 Função: Agente Social - CBO: 515310 GFIP: 1 ............................................................... 8200
6.118.7 Função: Assessor A-2 - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................................ 8204
6.118.8 Função: Assessor A-2 - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................................ 8208
6.118.9 Função: Assessor A-2 - CBO: 411010 GFIP: 1 ................................................................ 8212
6.118.10 Função: Atendente Social - CBO: 411010 GFIP: 1........................................................ 8216
6.118.11 Função: Auxiliar Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1 .......................................... 8220
6.118.12 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 317205 GFIP: 1 ........................................... 8225
6.118.13 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 317205 GFIP: 1 ........................................... 8229
6.118.14 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1 ............................................................. 8233
6.118.15 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1 ............................................................ 8237
6.118.16 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................................................... 8241
6.118.17 Função: Médico(a) Gen. de P. A. 40H - CBO: 225170 GFIP: 4 ................................. 8260
6.118.18 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................ 8278
6.118.19 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1 ............................................ 8296
6.118.20 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1 ............................................ 8300
6.118.21 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1 ............................................ 8304
6.118.22 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1 ............................................ 8308
6.118.23 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1 ............................................ 8312
6.118.24 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1 ................................................ 8316
6.119 Setor: Sede Administrativa - 031.036 ....................................................................................... 8325
6.119.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8327
6.119.2 Função: Analista de Sistemas - CBO: 317205 GFIP: 1 ................................................... 8331
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6.119.3 Função: Atendente Social - CBO: 251605 GFIP: 1 .......................................................... 8335
6.119.4 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1 .............................................. 8339
6.119.5 Função: Fiscal Tributário - CBO: 254410 GFIP: 1 ........................................................... 8343
6.119.6 Função: Motorista - CBO: 782305 GFIP: 1 ....................................................................... 8347
6.119.7 Função: Operador de Computador - CBO: 317205 GFIP: 1 .......................................... 8351
6.119.8 Função: Psicólogo - CBO: 251510 GFIP: 1 ...................................................................... 8355
6.119.9 Função: Telefonista - CBO: 422205 GFIP: 1 .................................................................... 8359
6.120 Setor: Sede Administrativa/Serviços de Higienização e Limpeza - 031.036 .................. 8362
6.120.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1 .................................................. 8364
6.121 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Administração/Recepção - 081.025
...................................................................................................................................................................... 8373
6.121.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8375
6.121.2 Função: Assessor A-2 - CBO: 111415 GFIP: 1 ................................................................ 8380
6.121.3 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1 .............................................. 8384
6.122 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Farmácia - 081.025 ....................... 8388
6.122.1 Função: Farmacêutico(a) Bioquímico(a) - CBO: 223415 GFIP: 1 ................................. 8390
6.123 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Operacional - 081.025.................. 8394
6.123.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8396
6.123.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ............................................. 8403
6.123.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 8421
6.123.4 Função: Médico(a) Especialista - CBO: 225270 GFIP: 4 ................................................ 8440
6.123.5 Função: Médico(a) Gen. P. A 40H - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................... 8458
6.123.6 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................................... 8476
6.123.7 Função: Médico(a) Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................ 8494
6.123.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 8512
6.124 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Radiologia - 081.025 .................... 8529
6.124.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 111415 GFIP: 1 ................................................. 8531
6.124.2 Função: Técnico(a) em Radiologia - CBO: 324115 GFIP: 4........................................... 8536
6.125 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Serviços de Higienização e
Limpeza - 081.025 ..................................................................................................................................... 8546
6.125.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 8548
6.126 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Administração/Recepção - 0 ..................... 8563
6.126.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1................................... 8565
6.126.2 Função: Fiscal de Vigilância Sanitária - CBO: 515120 GFIP: 1 ..................................... 8570
6.127 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Farmácia - 081.027 ....................................... 8574
6.127.1 Função: Estagiário(a) - CBO: 223405 GFIP: 1 ................................................................. 8576
6.127.2 Função: Farmacêutico(a) Bioquímico(a) - CBO: 223415 GFIP: 1 ................................. 8581
6.128 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Operacional - 081.027 ................................. 8585
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6.128.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ............................................. 8587
6.128.2 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 8605
6.128.3 Função: Médico(a) Gen. ESF - CBO: 225170 GFIP: 4 .................................................... 8624
6.128.4 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................................... 8642
6.128.5 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................... 8660
6.128.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 8678
6.129 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Radiologia - 081.027 .................................... 8695
6.129.1 Função: Atendente Social - CBO: 515310 GFIP: 1 .......................................................... 8697
6.129.2 Função: Técnico(a) em Radiologia - CBO: 324115 GFIP: 4........................................... 8702
6.130 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Serviços de Higienização e Limpeza 081.027 ........................................................................................................................................................ 8714
6.130.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 8716
6.131 Setor: Urgência Municipal Primavera/Farmácia - 081.026 .................................................. 8731
6.131.1 Função: Farmacêutico Bioquímico - CBO: 223405 GFIP: 1 ........................................... 8733
6.132 Setor: Urgência Municipal Primavera/Operacional - 081.026 ............................................ 8737
6.132.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4 ............................................. 8739
6.132.2 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4 ............................................................... 8757
6.132.3 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4 ...................................................................... 8776
6.132.4 Função: Médico(a) Gen. P. A 40H - CBO: 225170 GFIP: 4 ........................................... 8794
6.132.5 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4 .......................................... 8812
6.132.6 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4 ............................... 8830
6.132.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4 ........................................ 8848
6.133 Setor: Urgência Municipal Primavera/Recepção - 081.026 ................................................ 8865
6.133.1 Função: Assessor A-2 - CBO: 252105 GFIP: 1 ................................................................ 8867
6.134 Setor: Urgência Municipal Primavera/Serviços de Higienização e Limpeza - 081.026 8871
6.134.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4 .................................................. 8873
7 CONCEITOS DE ACIDENTES ................................................................................................................. 8889
8 DO HORÁRIO DE TRABALHO ................................................................................................................ 8891
9 INFORMAÇÕES PERICIAIS ..................................................................................................................... 8892
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11.2 da Legislação Federal Vigente - Atividades Específicas ...................................................... 8898
11.3 da Legislação Municipal Vigente ................................................................................................ 8901
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INTRODUÇÃO

Atendendo ao pedido do Município de Guarapuava , com sede localizada na
Avenida das Dálias 200, - Trianon - Guarapuava - PR e, considerando o contido
no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1998; e considerando o contido
nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1990; e considerando o contido
no art. 68 do Dec. Nº 3.048, de 7 de maio de 1999; e considerando o contido na
Portaria nº 5.404, de 2 de julho de 1999, do Ministério da Previdência e Assistência
Social; e considerando o contido no item I da Ordem de serviço (Conjunta do Diretor
de Arrecadação e Fiscalização e do Diretor do Seguro Social do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS nº 98, de 9 de junho de 1999), emitimos o presente Laudo
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.
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2 DO PERITO

Sr. Jakcson Olmes Lovera - Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 87026 - PR
Rua Itabira, 1371 - 2º andar
CEP: 85501047 - Pato Branco / PR
Fone: (46) 2101-1800
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3 DA METODOLOGIA

Determinada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214,
de 08 de junho de 1978; do manual prático Como Elaborar Uma Perícia de
Insalubridade e de Periculosidade, da Editora LTR; das NHOs, Fundacentro Procedimentos Técnicos para Avaliação Ocupacional; do Estatuto dos Servidores
Municipais e Leis Municipais Vigentes.
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4 DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Instrumento/Modelo: Dosímetro de Ruído (Sonus)
Fabricante/Marca: Criffer
Calibração: 08/02/2018
Nº série: 18012031 / Certificado n°: 68.883.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev. A
Instrumento/Modelo: Dosímetro de Ruído (Sonus)
Fabricante/Marca: Criffer
Calibração: 08/02/2018
Nº série: 18012028 / Certificado n°: 68.884.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev. A
Instrumento/Modelo: Bomba de Amostragem (Accura)
Fabricante/Marca: Criffer
Calibração: 08/02/2018
Nº série: 18014002 / Certificado n°: 68.885.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev. A
Instrumento/Modelo: Bomba de Amostragem de Poeira e Gases (SKC 44-XR)
Fabricante/Marca: SKC
Calibração: 24/10/2017
Nº série: 118185 / Certificado n°: M2279/2017
Procedimento de Calibração: IC-52
Instrumento/Modelo: Calibrador de Fluxo Digital para Bomba de Amostragem (TSI4100)
Fabricante/Marca: TSI
Calibração: 24/10/2017
Nº série: 41461351007 / Certificado n°: M2280/2017
Procedimento de Calibração: IC-52
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Instrumento/Modelo: Calibrador Acústico (887-2)
Fabricante/Marca: Simpson
Calibração: 23/11/2017
Nº série: 73804 / Certificado n°: 67.869.A-11.17
Procedimento de Calibração: PCA-006 - Rev.B
Instrumento/Modelo: Detector de 4 Gases
Fabricante/Marca: BW Technologies / GasAlert MicroChip XT
Calibração: 26/02/2018
Nº série: KA414-1104158 / Certificado n°: 69.066.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev.A
Instrumento/Modelo: Dosímetro de Ruído (DOS-600)
Fabricante/Marca: Instrutherm
Calibração: 11/04/2018
Nº série: 120800373 / Certificado n°: I0822/2018
Procedimento de Calibração: IC-50
Instrumento/Modelo: Medidor de Estresse Térmico (TGD-200)
Fabricante/Marca: Instrutherm
Calibração: 12/07/2018
Nº série: 14102901080836 / Certificado n°: 89542/18
Procedimento de Calibração: PCI - 003 - Rev. 5
Instrumento/Modelo: Medidor de Vibração (VIB008)
Fabricante/Marca: 01dB
Calibração: 11/06/2018
Nº série: 10396 / Certificado n°: RBC5-10388-467
Procedimento de Calibração: IT-943 - ISO16063-21

Modelo: Medidor Multifunção (IP-233)
Fabricante: IMPAC
Calibração: 11/04/2018
Nº série: 040371 / Certificado n°: I0821/2018
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Procedimento de Calibração: IC-45 e IC-46
Modelo: Medidor Multifunção (IP-233)
Fabricante: IMPAC
Calibração: 06/04/2018
Nº série: 040373 / Certificado n°: I0790/2018
Procedimento de Calibração: IC-45 e IC-46
Modelo: Medidor Multifunção (IP-233)
Fabricante: IMPAC
Calibração: 11/04/2018
Nº série: 043211

/ Certificado n°: I0820/2018

Procedimento de Calibração: IC-45 e IC-46
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5 CARACTERÍSTICAS DO REQUERENTE

Razão Social: Município de Guarapuava
C.N.P.J.: 76.178.037/0001-76
Endereço: Avenida das Dálias, 200, Trianon
Cidade: Guarapuava - PR
Fone: (42) 3621-3702
Prefeito: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Grau de Risco: 1
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6 CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES DE TRABALHO
..
6.1 Setor: Almoxarifado de Suplementos e Medicamentos - 081.040
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado com pé direito de aproximadamente
5m; paredes em alvenaria com algumas divisórias em madeira; portas de acesso
interno em madeira e portão externo em estrutura metálica; ventilação natural; piso
cimentício; mezanino com proteção parcial de guarda-corpo e fora dos padrões
ideias; cobertura com estruturas metálicas e telhas de fibrocimento.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
sem lixeiras com tampas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.1.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar e controlar o estoque; auxiliar a farmacêutica
responsável quanto a verificação dos pedidos de cada unidade; separar e organizar
os pedidos de medicamentos e, posteriormente, distribui-los; acompanhar a entrega
dos medicamentos nas UBS e Urgências com o motorista.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
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comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 72 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
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MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Organizar e recolher os equipamentos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.1.2 Função: Atendente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar e controlar o estoque; auxiliar a farmacêutica
responsável quanto a verificação dos pedidos de cada unidade; separar e organizar
os pedidos de medicamentos e, posteriormente, distribui-los; acompanhar a entrega
dos medicamentos nas UBS e Urgências com o motorista.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
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comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 72 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
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MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Organizar e recolher os equipamentos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.1.3 Função: Chefe - CBO: 111415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar e controlar o estoque; auxiliar a farmacêutica
responsável quanto a verificação dos pedidos de cada unidade; separar e organizar
os pedidos de medicamentos e, posteriormente, distribui-los; acompanhar a entrega
dos medicamentos nas UBS e Urgências com o motorista.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
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comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 72 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 49

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Organizar e recolher os equipamentos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.

6.1.4 Função: Farmacêutica(o) - CBO: 223405 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar e controlar o estoque; verificar os pedidos de
cada unidade; separar e organizar os pedidos de medicamentos e, posteriormente,
distribui-los; emitir relatórios de controle; abrir e fechar o ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
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(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 72 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.1.5 Função: Servente de Limpeza - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar na montagem dos pedidos; receber
medicamentos da transportadora e, posteriormente, realizar a conferência destes.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Organizar e recolher os equipamentos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.2 Setor: Almoxarifado de Suplementos e Medicamentos/Serviços de
Higienização e Limpeza - 081.040
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado com pé direito de aproximadamente
5m; paredes em alvenaria com algumas divisórias em madeira; portas de acesso
interno em madeira e portão externo em estrutura metálica; ventilação natural; piso
cimentício; mezanino com proteção parcial de guarda-corpo e fora dos padrões
ideias; cobertura com estruturas metálicas e telhas de fibrocimento
Observação do Setor: - GLP no interior.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
sem lixeiras com tampas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
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c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.

6.2.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar banheiros
e demais setores do local; recolher resíduos sólidos dos banheiros e dar a
destinação adequada, mantendo as condições de higiene e conservação do
ambiente; acompanhar o motorista nas entregas dos medicamentos; realizar a
montagem de pedidos para as unidades de saúde; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
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Intensidade: = 53,5 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações,
esmagamento e fraturas - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
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deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais e mercadorias.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido, podendo ocorrer dermatoses, manifestações
alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
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do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
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Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
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- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.3 Setor: Almoxarifado de Suplementos e Medicamentos/Transporte - 081.040
.
Descrição Física do Ambiente: As atividades são realizadas em ambiente
externo, possibilitando ao servidor estar em diversos locais durante sua jornada de
trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio - Veículo de Carga
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos da Resolução nº 157,
de 22 de abril de 2004:
Art. 4°. II: caminhão, reboque e semirreboque com capacidade de carga útil
superior a seis toneladas: um extintor de incêndio, com carga de pó químico seco
ou de gás carbônico, de dois quilogramas.
Art. 5°: o rótulo dos extintores de incêndio deve conter, no mínimo:
I. a informação: dentro do prazo de validade do Extintor, o usuário/proprietário do
veículo deve efetuar inspeção visual mensal no equipamento, assegurando-se: de
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que o indicador de pressão não está na faixa vermelha; de que o lacre está íntegro;
da presença da marca de conformidade do INMETRO; de que o prazo de
durabilidade e a data do teste hidrostático do Extintor não estão vencidos; de que a
aparência geral externa do Extintor está em boas condições (sem ferrugem,
amassados ou outros danos).
II. os procedimentos de uso do Extintor de Incêndio.
III. recomendação para troca do Extintor imediatamente após o uso ou ao final da
validade.

6.3.1 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Conduzir veículos automotores oficiais; entregar os
medicamentos para as UBS e Urgências; vistoriar o veículo, certificando-se de suas
condições de funcionamento e informar possíveis irregularidades que o veículo
possa apresentar; portar os documentos do veículo e zelar pela sua limpeza e
conservação; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem
da prefeitura.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exigirá a prestação de serviço
externo para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir
veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira
Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
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Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 60 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamentos do veículo.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.3.2 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Conduzir veículos automotores oficiais; entregar os
medicamentos para as UBS e Urgências; vistoriar o veículo, certificando-se de suas
condições de funcionamento e informar possíveis irregularidades que o veículo
possa apresentar; portar os documentos do veículo e zelar pela sua limpeza e
conservação; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem
da prefeitura.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exigirá a prestação de serviço
externo para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir
veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira
Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 60 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.4 Setor: Ambulância/Transportes - 081.031
.
Descrição Física do Ambiente: As atividades são realizadas em ambiente
externo, possibilitando ao servidor estar em diversos locais durante sua jornada
diária de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio - Veículo de Carga
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos da Resolução nº 157,
de 22 de abril de 2004:
Art. 4°. II: caminhão, reboque e semirreboque com capacidade de carga útil
superior a seis toneladas: um extintor de incêndio, com carga de pó químico seco
ou de gás carbônico, de dois quilogramas.
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Art. 5°: o rótulo dos extintores de incêndio deve conter, no mínimo:
I. a informação: dentro do prazo de validade do Extintor, o usuário/proprietário do
veículo deve efetuar inspeção visual mensal no equipamento, assegurando-se: de
que o indicador de pressão não está na faixa vermelha; de que o lacre está íntegro;
da presença da marca de conformidade do INMETRO; de que o prazo de
durabilidade e a data do teste hidrostático do Extintor não estão vencidos; de que a
aparência geral externa do Extintor está em boas condições (sem ferrugem,
amassados ou outros danos).
II. os procedimentos de uso do Extintor de Incêndio.
III. recomendação para troca do Extintor imediatamente após o uso ou ao final da
validade.

6.4.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar, quando necessário, no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
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.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
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vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Radiações Solares - 01.01.010
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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3
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.4.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar, quando necessário, no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
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BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
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Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 73 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.4.3 Função: Guardião - CBO: 782320 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR-
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16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas, quando necessário.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.4.4 Função: Motorista - CBO: 782320 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar, quando necessário, no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
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material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.4.5 Função: Motorista de Ambulância de Distrito - CBO: 782320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
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habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas, quando necessário.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de veículos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.4.6 Função: Motorista de Veículos Leves - CBO: 782320 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
13
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
13
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Ao auxiliar, quando necessário, no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
13
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
13
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
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Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
13
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento dos veículos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
13
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 116

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.4.7 Função: Motorista de Veículos Pesados - CBO: 782510 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
9
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
9
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas, quando necessário.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
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vítimas.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
9
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
9
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
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= 85 dB(A)

.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
9
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.4.8 Função: Operador de Máquinas - CBO: 782320 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
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Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
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deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar, quando necessário, no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
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atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
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Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de veículos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.4.9 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514210 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
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Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar, quando necessário, no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
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BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.4.10 Função: Servente de Obras - CBO: 717020 GFIP: 1
.
Atividade: Motorista de Ambulância
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Conduzir ambulância, manipulando comandos de marcha
e direção no trajeto ou itinerário previsto; transportar pacientes enfermos e/ou
acidentados; auxiliar, quando necessário, na movimentação de pacientes; trabalhar
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seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar, quando necessário, no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Auxiliar no atendimentos à vítimas de acidentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
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Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.5 Setor: AMPDS - Ambulatório Municipal de Pneumologia e Dermatologia
Sanitária/Operacional - 081.030
.
Descrição Física do Ambiente: Parede em alvenaria; teto em laje; piso em tacos
e partes em tacos laminados; portas em madeira; portas de acesso em madeira;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.5.1 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o acompanhamento de usuários diagnosticados
com hanseníase e/ou tuberculose; dar orientações à pacientes; digitalizar
informações; alimentar banco de dados do sistema utilizado; organizar escalas de
visitas domiciliares; participar de reuniões; executar demais atividades relacionadas
ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - a) trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 140

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.5.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; entregar medicamentos; atender
pacientes em geral, prestando atendimento informativo; administrar medicamentos
com prescrição médica; coletar material biológico (sangue e escarro); verificar se o
paciente tem tuberculose; atender telefonemas; fazer relatórios.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - a) trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 149

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 52,7 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 156

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Não Aplicável

Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.5.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar a unidade; auxiliar nos exames para
diagnóstico de hanseníase e tuberculose; avaliar os pacientes e ajudar no
acolhimento; realizar avaliações e monitoramentos dos pacientes; não aplicar
injetáveis; emitir relatórios, memorandos, ofícios; realizar treinamentos; fazer
visitas domiciliares; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - a) trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 52,7 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 168

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
Sim
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
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C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.5.4 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas diagnosticadas com doenças infectocontagiosas, utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fisioterapia; realizar diagnósticos específicos;
analisar condições e orientar pacientes; tratar de pacientes com diversas
patologias; tratar pacientes em pós-operatório; abrir curativos e fechar; efetuar
massagens no local; prevenir deformidades; orientar a família e o paciente seja ele
adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir padrões patológicos; manter
ou aumentar a amplitude de movimento; estimular as atividades de vida diária;
realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar o tratamento do
paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - a) trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 45,7 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 352 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.5.5 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes diagnosticados com
hanseníase e/ou tuberculose; não realizar a coleta de material biológico; prestar
atendimento através de consultas e exames físicos de rotina; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - a) trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 58,9 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 150 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 195

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.
..
6.6 Setor: AMPDS - Ambulatório Municipal de Pneumologia e Dermatologia
Sanitária/Serviços de Higienização e Limpeza - 081.030
.
Descrição Física do Ambiente: Parede em alvenaria; teto em laje; piso em tacos
e partes em tacos laminados; portas em madeira; portas de acesso em madeira;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.6.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
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cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - a) trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
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Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 206

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 208

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
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- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 210

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
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infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 213

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 215

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.7 Setor: CAPS AD/Operacional - 081.035
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em madeira; teto em laje; paredes em
alvenaria; janelas e portas de madeira com vidros soltos.
Observação do Setor: - Os vidros das janelas e portas estão soltos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
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d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.7.1 Função: Agente Social - CBO: 515310 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar atendimento social individualizado ou por grupo á
comunidade; manter contato com entidades comunitárias; auxiliar no levantamento
de dados para pesquisa social.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
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habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se aplica.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.7.2 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar reuniões de equipe; realizar atendimentos tanto
individual quanto em grupo; realizar palestras, visitas domiciliares; realizar elaborar
projetos; emitir relatórios e declarações.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não aplicável.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.7.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Administrar medicamentos; aplicar, eventualmente,
injetáveis; controlar estoque de medicamentos; realizar visitas domiciliares; aferir
sinais vitais; alimentar sistema de prontuário eletrônico; recepcionar; participar de
reuniões de equipe.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Ao realizar, eventualmente, procedimentos de enfermagem.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não aplicável.
Outros: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 240

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.7.4 Função: Enfermeiro(a) PSS - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Administrar medicamentos; aplicar, eventualmente,
injetáveis; controlar estoque de medicamentos; realizar visitas domiciliares; aferir
sinais vitais; alimentar sistema de prontuário eletrônico; recepcionar; participar de
reuniões de equipe.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
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(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
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Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 50 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Ao realizar, eventualmente, procedimentos de enfermagem.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Radiações Solares - 01.01.010
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.7.5 Função: Psicólogo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar reuniões de equipe; realizar atendimentos tanto
individual quanto em grupo; realizar palestras, visitas domiciliares; realizar, elaborar
projetos; emitir relatórios e declarações.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
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periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não aplicável.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.7.6 Função: Técnico Educacional - CBO: 515310 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Proporcionar aos pacientes a oportunidade de
desenvolverem suas habilidades em oficinas expressivas, oficinas culturais e de
alfabetização, dentro da área de atuação estabelecidas pelo programa do Centro
de Atendimento Psicosocial - CAPS.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 258

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não aplicável.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
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Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.7.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Administrar medicamentos; aplicar, eventualmente,
injetáveis; controlar estoque de medicamentos; realizar visitas domiciliares; aferir
sinais vitais; alimentar sistema de prontuário eletrônico; recepcionar; participar de
reuniões de equipe.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
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Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Ao realizar, eventualmente, em procedimentos de enfermagem.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não aplicável.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.8 Setor: CAPS AD/Serviços de Higienização e Limpeza - 081.034
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica mesclado com madeira; teto em
laje; postos internos em madeira; ventilação natural; portas de acesso interno em
madeira.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Os vidros das janelas e das portas então soltos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras estão com tampas
e sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.8.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
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de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações,
esmagamento e fraturas - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 280

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.9 Setor: CAPS II/Operacional - 081.034
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica mesclado com madeira; teto em
laje; postos internos em madeira; ventilação natural; portas de acesso interno em
madeira.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras estão com tampas
e sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
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fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.9.1 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar atendimento tanto individual quanto em grupo;
participar de reuniões de equipe; elaborar projetos e relatórios; realizar
matriciamento juntos às UBS e demais serviços da rede; realizar visitas
domiciliares; dar palestras; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitas por superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Intensidade: = 50 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
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Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.9.2 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; imprimir exames; monitorar agenda; executar rotinas
pertinentes à secretaria, como a organização e manutenção de prontuários e
documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
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criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 294

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.9.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Administrar medicamentos; aplicar, eventualmente,
injetáveis; controlar estoque de medicamentos; realizar visitas domiciliares; aferir
sinais vitais; alimentar sistema de prontuário eletrônico; recepcionar; participar de
reuniões de equipe.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
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Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 50 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Ao realizar, eventualmente, procedimentos de enfermagem.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.9.4 Função: Estagiário(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: Psicologia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar reuniões de equipe; realizar atendimentos tanto
individual quanto em grupo; realizar palestras e visitas domiciliares; realizar
elaborar projetos; emitir relatórios e declarações.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 308

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
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08:00 h

= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.9.5 Função: Estagiário(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; imprimir exames; monitorar agenda; executar rotinas
pertinentes à secretaria, como a organização e manutenção de prontuários e
documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.9.6 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225125 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral,
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; realizar consultas médicas; elaborar laudos ou relatórios, conforme
necessidade; administrar medicamentos; participar, conforme necessidade, em
audiências; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes com distúrbios psicossociais.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
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(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 326

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.9.7 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225125 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral,
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; realizar consultas médicas; elaborar, conforme necessidade, laudos ou
relatórios; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
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aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 58,9 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes com distúrbios psicossociais.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 335

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.9.8 Função: Oficial Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; imprimir exames; monitorar agenda; executar rotinas
pertinentes à secretaria, como a organização e manutenção de prontuários e
documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.9.9 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Atividade: Coordenador(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o fechamento de pontos dos servidores; realizar
reuniões de equipe; realizar atendimentos tanto individual quanto em grupo; realizar
palestras, visitas domiciliares; realizar matriciamento junto às UBS e demais
serviços da rede; elaborar projetos; emitir relatórios e declarações.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.9.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Administrar medicamentos; aplicar, eventualmente,
injetáveis; controlar estoque de medicamentos; realizar visitas domiciliares; aferir
sinais vitais; alimentar sistema de prontuário eletrônico; recepcionar; participar de
reuniões de equipe.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Ao realizar, eventualmente, procedimentos de enfermagem.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.9.11 Função: Terapeuta Ocupacional - CBO: 223905 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar atendimento tanto individual quanto em grupo;
participar de reuniões de equipe; elaborar projetos; executar atividades
relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
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prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 360

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.10 Setor: CAPS II/Serviços de Higienização e Limpeza - 081.035
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em madeira; teto em laje; paredes em
alvenaria; janelas e portas de madeira com vidros soltos.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Os vidros das janelas e portas estão soltos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.10.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações,
esmagamento e fraturas - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
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CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.11 Setor: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Administrativo 081.031
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com divisoras navais com
vidro; piso em tacos de madeira; teto em laje; ventilação natural; iluminação natural
complementada com artificial.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
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com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.11.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar trâmites administrativos no agendamento e
recepção aos pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas; organizar a
agenda de dentistas; efetuar o atendimento telefônico; confirmar e marcar
consultas; elaborar memorando e oficios; realizar o arquivamento de documentos e
prontuários de pacientes.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 142 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.11.2 Função: Agente de Combate a Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar trâmites administrativos no agendamento e
recepção aos pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas; organizar a
agenda de dentistas; efetuar o atendimento telefônico; confirmar e marcar
consultas; elaborar memorando e oficios; realizar o arquivamento de documentos e
prontuários de pacientes.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.11.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar trâmites administrativos no agendamento e
recepção aos pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas; organizar a
agenda de dentistas; efetuar o atendimento telefônico; confirmar e marcar
consultas; elaborar memorando e oficios; realizar o arquivamento de documentos e
prontuários de pacientes.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 142 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
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Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
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Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.12 Setor: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Consultório
Odontológico - 081.031
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com divisoras navais com
vidro; piso em tacos de madeira; teto em laje; ventilação natural; iluminação natural
complementada com artificial.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
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a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.12.1 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar nos atendimentos e cirurgias odontológicas,
dando suporte ao dentista; preparar instrumental, sala e paciente; realizar
orientações odontológicas a pacientes; participar da equipe multiprofissional,
desenvolvimento de programas e projetos; revelar lâminas; auxiliar no
preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos serviços
prestados; realizar o arquivo de fichas dos pacientes.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Ácido Acético (Ácido Etanoico) - 02.01.023
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador e fixador:
* Fixador - Parte A.
* Revelador e Reforçador X-OMAT MX - Parte B.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
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Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
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Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionômero Fotopolimerizável utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Hidroquinona - 02.01.486
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Hidróxido de Sódio - 02.01.490
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico, podendo gerar vapores que se espalham pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
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EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de
avaliação
quantitativa
deste agente.

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 400

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 403

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionômero Fotopolimerizável utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.2 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Atividade: Pacientes Com Necessidades Especiais
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; efetuar a
aplicação de anestésicos; auxiliar nas restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover a educação em saúde bucal; participar da equipe
multiprofissional, desenvolvimento de programas e projetos; revelar lâminas;
auxiliar no preenchimento das fichas e relatórios, informando as atividades dos
serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 407

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Ácido Acético (Ácido Etanoico) - 02.01.023
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador e fixador:
* Fixador - Parte A.
* Revelador e Reforçador X-OMAT MX - Parte B.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
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FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 410

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
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13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:

Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
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químicos.
.
Hidróxido de Sódio - 02.01.490
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico, podendo gerar vapores que se espalham pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
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vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
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vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
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agente associado à atividade.
.

6.12.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Atividade: Periodontia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; efetuar a
aplicação de anestésicos; auxiliar nas restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover a educação em saúde bucal; participar da equipe
multiprofissional, desenvolvimento de programas e projetos; revelar lâminas;
auxiliar no preenchimento das fichas e relatórios, informando as atividades dos
serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Ácido Acético (Ácido Etanoico) - 02.01.023
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador e fixador:
* Fixador - Parte A.
* Revelador e Reforçador X-OMAT MX - Parte B.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo
11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Hidroquinona - 02.01.486
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Hidróxido de Sódio - 02.01.490
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico, podendo gerar vapores que se espalham pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
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Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
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dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
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atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
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CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Atividade: Endodontia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; efetuar a
aplicação de anestésicos; auxiliar nas restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover a educação em saúde bucal; participar da equipe
multiprofissional, desenvolvimento de programas e projetos; revelar lâminas;
auxiliar no preenchimento das fichas e relatórios, informando as atividades dos
serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
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hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Ácido Acético (Ácido Etanoico) - 02.01.023
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador e fixador:
* Fixador - Parte A.
* Revelador e Reforçador X-OMAT MX - Parte B.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
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Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos -
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sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
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CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:

Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Hidroquinona - 02.01.486
Exposição ao Agente: Eventual
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico, podendo gerar vapores que se espalham pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
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.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
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.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
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- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.12.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Atividade: Esterilização de Materiais
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar a lavagem, higienizações e desinfecção
superficial de materiais odontológicos e esterilização dos materiais em autoclave;
preparar instrumental; embalar luvas e máscaras que serão utilizadas pela equipe.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Ácido Peracético - 02.01.044
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Podem provocar irritação aos olhos e pele - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Desinfectante Hospitalar - Peresal, usado na lavagem de materiais.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia das FISPQs próxima aos produtos químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ácido Peracético, conforme ACGIH.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Látex com
C.A, conforme orientação da NR-06.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica). A intoxicação por
ingestão em altas doses pode provocar vômito, diarreia, convulsão e parada
respiratória.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático e Riozyme, usado na lavagem de materiais.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia das FISPQs próxima aos produtos químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Álcool Isopropílico, conforme NR-15 anexo 11.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Látex com
C.A, conforme orientação da NR-06.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 54 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 128 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 300 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (material contaminado) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com material contaminado ao realizar a lavagem e esterilização dos
materiais.
Trajetória e Meios de Propagação:
A trajetória e propagação é dada pelo contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Avental de PVC com
C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental de PVC
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
Avental de PVC ao realizar a lavagem dos materiais.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes na lavagem e esterilização dos instrumentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Hidrogênio - 02.01.641
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Podem provocar irritação aos olhos e pele - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Desinfectante Hospitalar - Peresal, usado na lavagem de materiais.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia das FISPQs próxima aos produtos químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Hidrogênio, conforme ACGIH.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Látex com
C.A, conforme orientação da NR-06.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Danos Associados ao Risco
Descrição
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Acidentes Inerentes à Função
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.6 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Atividade: Odontopediatria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; efetuar a
aplicação de anestésicos; auxiliar nas restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover a educação em saúde bucal; participar da equipe
multiprofissional, desenvolvimento de programas e projetos; revelar lâminas;
auxiliar no preenchimento das fichas e relatórios, informando as atividades dos
serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
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manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Ácido Acético (Ácido Etanoico) - 02.01.023
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador e fixador:
* Fixador - Parte A.
* Revelador e Reforçador X-OMAT MX - Parte B.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
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13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Hidroquinona - 02.01.486
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Hidróxido de Sódio - 02.01.490
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico, podendo gerar vapores que se espalham pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9149 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
11 - Análise da
NA
15: Sim
Sim
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
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para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH -

EPC é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 488

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 490

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.12.7 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223212 GFIP: 4
.
Atividade: Ortodontia e Endodontia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo
11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de
avaliação
quantitativa
deste agente.

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
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Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
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o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
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.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
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executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.8 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223236 GFIP: 4
.
Atividade: Odontopediatria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 509

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 513

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
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Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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3
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.9 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223248 GFIP: 4
.
Atividade: Pacientes Com Necessidades Especiais
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
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manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Intensidade: = 360 lx
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 524

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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1
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
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FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
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conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.10 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223212 GFIP: 4
.
Atividade: Endodontia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
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manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de
avaliação
quantitativa
deste agente.

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Ionizantes - 01.01.014
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
05 - Análise da
atividade/ambiente - Radiação
Ionizante
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
A exposição a radiação acarreta riscos à saúde associados a exposição prolongada
a um baixo nível (como câncer e mutação do DNA) e aqueles de exposição curta
de alto nível (os quais causam queimaduras e náuseas).
Fonte Geradora:
Trabalhos realizados com possível exposição a radiações ionizantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se aplica.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer Dosímetro Individual (Radiações Ionizantes).
- Realizar treinamento de segurança na operação de equipamentos de diagnóstico
radiológico.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Dosímetro Individual (Radiações Ionizantes)
Situação: Recomendado
Utilização:
DOSÍMETRO INDIVIDUAL usado junto às partes do corpo de um indivíduo, de
acordo com regras específicas, com o objetivo de avaliar a dose efetiva ou a dose
equivalente acumulada em um dado período. Também chamado de monitor
individual.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.11 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223248 GFIP: 4
.
Atividade: Ortodontia e Periodontia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
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hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
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.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
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máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
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dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.12 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadra, como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
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EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
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Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 572

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:

Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
11 - Análise da
NA
15: Sim
Sim
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
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para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH -

EPC é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
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Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através das ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.12.13 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223248 GFIP: 4
.
Atividade: Periodontia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
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Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 588

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 590

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
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o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
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.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
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Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
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executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.14 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223248 GFIP: 4
.
Atividade: Prótese Dentaria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Implantar próteses dentarias; realizar cirurgias; efetuar
administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais procedimentos;
promover educação em saúde; participar da equipe multiprofissional, efetuando
treinamentos e desenvolvimento de programas e projetos; prescrever
medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando necessário;
providenciar o preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos
serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 360 lx

Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de
avaliação

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 610

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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3
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.12.15 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 4
.
Atividade: Cirurgias
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios, informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados (insalubridade de
grau médio).
Enquadramento de atividade especial, segundo regulamento da Previdência Social:
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
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manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
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Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
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Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Realizar avaliação quantitativa de Formaldeído, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
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FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
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conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.13 Setor: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Higienização e
Limpeza - 081.031
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com divisoras navais com
vidro; piso em tacos de madeira; teto em laje; ventilação natural; iluminação natural
complementada com artificial.
As atividades também são desenvolvidas visando a limpeza em todos os setores do
Centro de Especialidades Odontológicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
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A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.13.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos rotineiros de conservação e limpeza
no Centro de Especialidades Odontológica, tais como limpar diariamente móveis,
salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as dependências,
utilizando água e produtos apropriados; efetuar varrições e recolhimento do lixo
gerado; executar outras atividades correlatas ao cargo ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes e escoriações, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Movimentação de materiais utilizados na limpeza.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
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membros superiores.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais utilizados na limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se utiliza.
EPI: inviabilidade.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.

.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO EM EVA para proteção dos pés do
usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e contra
umidade proveniente de operações com uso de água.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Micro-organismos (material contaminado) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com material contaminado ao realizar o recolhimento do lixo.
Trajetória e Meios de Propagação:
A trajetória e propagação é dada pelo contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Touca, Jaleco e Máscara Descartável.
A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32.
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, móveis, vidros e janelas,
lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da
NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO EM EVA para proteção dos pés do
usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e contra
umidade proveniente de operações com uso de água.
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL indicada para evitar a queda de cabelos em ambientes
onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser utilizada em diversas áreas
de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros e possível contaminação por agentes biológicos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar treinamento de Biossegurança Hospitalar.
- Elaborar plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais
perfurocortantes.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de
atenção ao procedimento.
Ao realizar o descarte, recolher e transportar o coletor de material perfurocortante,
deve se atender o disposto na NR-32:
- 32.5.3.2 Para os recipientes destinados a coleta de material perfuro cortante, o
limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal.
- 32.5.3.2.1 O recipiente para acondicionamento dos perfuro cortantes deve ser
mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura
para descarte.
- 32.5.4 O transporte manual do recipiente de segregação deve ser realizado de
forma que não exista o contato do mesmo com outras partes do corpo, sendo
vedado o arrasto.
- 32.5.5 Sempre que o transporte do recipiente de segregação possa comprometer
a segurança e a saúde do trabalhador, devem ser utilizados meios técnicos
apropriados, de modo a preservar a sua saúde e integridade física.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, móveis, vidros e janelas,
lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da
NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
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coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos com substâncias escorregadias e resíduos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Sinalização: Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio.
Recomendações e Medidas de Controle:
Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio.
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco; ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um calçado de
segurança com solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de
"Piso Escorregadio", a fim de advertir aos demais funcionários ou pessoas que
venham a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO EM EVA para proteção dos pés do
usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e contra
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umidade proveniente de operações com uso de água.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Álcool em Gel (Álcool Etílico e Ácido poliacrílico).
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Desengraxante (Desengraxante Alcalino). Este produto é utilizado apenas duas
vezes ao ano.
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Desengordurante (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, coadjuvante,
alcalinizante, neutralizante, tensoativo não-iônico, solvente, conservante,
sequestrante, fragrância, corante e veiculo.
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza
e do Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientações da NR-06.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.14 Setor: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Prótese Dentaria 081.031
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com divisoras navais com
vidro; piso em tacos de madeira; teto em laje; ventilação natural; iluminação natural
complementada com artificial.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
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Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.14.1 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar trâmites administrativos no agendamento e
recepção aos pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas; organizar a
agenda de dentistas; efetuar o atendimento telefônico; confirmar e marcar
consultas; realizar o arquivamento de documentos e prontuários de pacientes;
auxiliar na produção de modelos de próteses dentárias em cera, conforme a
demanda e o molde enviado; aquecer a cera para produzir a moldagem; realizar
acabamentos nos modelos por meio de lixamento das peças, utilizando lixas e
brocas específicas; fazer a inclusão das dentaduras nas muflas de metal e realizar
o cozimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Projeção de partículas durante o processo de fabricação de prótese dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimadura, poderá ocorrer aspecto de vermelhidão, sempre
acompanhado de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região do ferimento.
Fonte Geradora:
Preparo do moldes em forno apropriado.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva Anticalor com C.A,
conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Anticalor
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
LUVA ANTICALOR ao manipular materiais aquecidos.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Sulfato de Cálcio - 02.01.697
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
A exposição prolongada poderá causar ressecamento da pele, podendo provocar
irritações. Poderá causar irritação dos olhos.
Fonte Geradora:
Reproduzir e lixar moldes, utilizando gesso tipo pedra, comum e especial,
misturados com água destilada - sulfato de cálcio.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
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Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Sulfato de Cálcio, conforme ACGIH.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Respirador PFF2 com
C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Respirador PFF2
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 na execução das atividades em que haja poeiras, névoas e
fumos, formados pelo processo de produção, conforme NR-06 - Anexo I, D - EPI
PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não
motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.14.2 Função: Técnico em Prótese Dentária - CBO: 322410 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Produzir modelos de próteses dentárias em cera,
conforme a demanda e o molde enviado; aquecer a cera para produzir a
moldagem; realizar acabamentos nos modelos por meio de lixamento das peças,
utilizando lixas e brocas específicas; fazer a inclusão das dentaduras nas muflas de
metal e realizar o cozimento; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
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Intensidade: = 320 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Projeção de partículas durante o processo de fabricação de prótese dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
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manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimadura, poderá ocorrer aspecto de vermelhidão, sempre
acompanhado de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região do ferimento.
Fonte Geradora:
Preparo do moldes em forno apropriado.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva Anticalor com C.A,
conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Anticalor
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA ANTICALOR ao manipular materiais aquecidos.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
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EPC é Eficaz:
NA
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3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Sulfato de Cálcio - 02.01.697
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
A exposição prolongada poderá causar ressecamento da pele, podendo provocar
irritações. Poderá causar irritação dos olhos.
Fonte Geradora:
Reproduzir e lixar moldes, utilizando gesso tipo pedra, comum e especial,
misturados com água destilada - sulfato de cálcio.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Sulfato de Cálcio, conforme ACGIH.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Respirador PFF2 com
C.A, conforme orientação da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Respirador PFF2
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 na execução das atividades em que haja poeiras, névoas e
fumos, formados pelo processo de produção, conforme NR-06 - Anexo I, D - EPI
PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não
motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.15 Setor: Centro de Saúde da Mulher/Operacional - 081.032
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; teto em laje; piso em
cerâmica; portas em madeira e algumas em metal com vidro; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
as lixeiras estão sem tampas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 655

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.15.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar na coordenação do comitê de mortalidade
materna infantil; auxiliar nas investigações quanto a causa da morte; auxiliar no
monitoramento de gestantes internadas; auxiliar na coordenação do Programa
Mamãe Guará; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por
ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.15.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
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portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
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vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 666

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
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estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.15.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Coordenação
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar; elaborar protocolos para todo o município;
atender consultas; colher preventivos alterados; realizar, eventualmente, consultas
destinadas ao pré-natal; montar escalas; realizar treinamentos sobre pré-natal e
emergências obstétricas hospitalares; elaborar cronogramas; executar demais
atividades relacionadas ao cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
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ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Assepsia do ambiente e mãos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
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13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça, no caso de inalação dos
vapores; irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e prolongado.
Fonte Geradora:
Assepsia do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
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Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e contaminação por agentes biológicos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Procedimentos com a utilização de agulhas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes.
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Possibilidade de respingos de material biológico (sangue e secreções).
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos com substâncias escorregadias.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.15.4 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Programa Mamãe Guará
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o monitoramento de gestantes internadas;
coordenar o Programa Mamãe Guará; executar demais atividades relacionadas ao
cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
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ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 697

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.15.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: SISCAN
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar cadastro no SISCAN; monitorar gestantes;
encaminhar exames os quais ocorreram alterações; realizar busca ativa dos
exames alterados de gestantes; agendar consultas e monitora-las; executar demais
atividades relacionadas ao cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
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material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
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Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 50 dB(A)

Jakcson Olmes Lovera
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
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03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.15.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Atividade: Comitê de Mortalidade Materna Infantil
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar o comitê de mortalidade materna infantil;
realizar investigações quanto a causa da morte; realizar o monitoramento de
gestantes internadas; coordenar o Programa Mamãe Guará; executar demais
atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 708

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Nível de Iluminação:= 384 lx

Tempo de
Exposição:
08:00 h

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.15.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: Recepcionista
Tipo da Atividade:
Descrição da Atividade: Recepcionar; realizar agendamentos de ecografias
(ultrassom); agendar consultas; atender telefonemas; executar demais atividades
relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 25 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
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Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 190 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 716

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.15.8 Função: Médico(a) Especialista - CBO: 225250 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender mulheres gestantes; realizar procedimentos
ginecológicos; visar o bem estar, a saúde e a integridade da paciente; realizar
procedimentos necessários para o pré-natal; realizar ultrassom; executar demais
atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 717

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
12
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
12
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
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(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
12
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
12
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
12
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 725

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
12
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
12
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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12
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
12
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
12
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
12
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.15.9 Função: Médico(a) Generalista ESF - CBO: 225120 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender mulheres gestantes; realizar procedimentos
ginecológicos; visar o bem estar, a saúde e a integridade da paciente; realizar
procedimentos necessários para o pré-natal; realizar ultrassom; executar demais
atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
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com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 739

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.15.10 Função: Médico(a) Generalista P.A. 20H - CBO: 225120 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender mulheres gestantes; realizar procedimentos
ginecológicos; visar o bem estar, a saúde e a integridade da paciente; realizar
procedimentos necessários para o pré-natal; realizar ultrassom; executar demais
atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.15.11 Função: Médico(a) Generalista P.A. 40H - CBO: 225120 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender mulheres gestantes; realizar procedimentos
ginecológicos; visar o bem estar, a saúde e a integridade da paciente; realizar
procedimentos necessários para o pré-natal; realizar ultrassom; executar demais
atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
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ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 754

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.15.12 Função: Técnico de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar; realizar o acolhimento; agendar pacientes;
fazer a pré-consulta; constatar os sinais vitais e a pressão; auxiliar os médicos nos
consultórios; realizar, eventualmente, aplicações de injetáveis; lavar os materiais e
esterilizar; organizar os consultórios; atender telefonemas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
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ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
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consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 764

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
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e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
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.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Página: 769

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.16 Setor: Centro de Saúde da Mulher/Serviços de Higienização e Limpeza 081.032
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; teto em laje; piso em
cerâmica; portas em madeira e algumas em metal com vidro; ventilação natural.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
as lixeiras estão sem tampas.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.

6.16.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
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pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 777

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53,5 dB(A)

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 780

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Carrinho Multifuncional
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.

.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
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inferiores).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
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com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
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Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.17 Setor: Departamento de Administrativo e Financeiro em Saúde - 031.040
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria e algumas partes em
divisórias navais; piso cimentício com acabamento em tacos de madeira; teto com
acabamento em laje; janelas com vidro fosco; ventilação natural; portas de acesso
interno em madeira.
Observação do Setor: - Não há sinalização nos Hidrantes.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
obstruídos.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
não há lixeiras com tampa.
6.17.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Telefonista
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; realizar e atender telefonemas; arquivar processos, publicações e
documentos diversos; autuar documentos e preencher fichas de registro para
formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores
competentes; preencher fichas e formulários e elaborar relações, quadros, tabelas
relatórios e outros documentos administrativos, realizando os levantamentos
necessários, conferindo informações e documentos originais; executar rotinas
pertinentes à secretaria, como a organização e manutenção de prontuários e
documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 56 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)
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Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 793

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.17.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Atividade: Auxiliar Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; auxiliar em licitações; auxiliar diretamente o Assessor Jurídico;
arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar documentos e
preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às
unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e formulários e elaborar
relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos administrativos,
realizando os levantamentos necessários, conferindo informações e documentos
originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a organização e
manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.17.3 Função: Assessor A-1 - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; auxiliar em licitações; auxiliar diretamente o Assessor Jurídico;
arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar documentos e
preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às
unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e formulários e elaborar
relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos administrativos,
realizando os levantamentos necessários, conferindo informações e documentos
originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a organização e
manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.17.4 Função: Assessor A-2 - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar o Poder Executivo para a efetividade dos
programas de atendimentos, com apontamento e comunicação; manter o
relacionamento constante com a comunidade em geral e com os servidores da
Administração Municipal; repassar orientação da forma de acesso aos programas,
bem como realizar o atendimento e o encaminhamento das reivindicações da
comunidade, representadas pelas associações comunitárias de bairros, sendo
imprescindível relação de confiança com o supervisor imediato, desenvolvendo
atividades próprias do cargo e demais atividades designadas/delegadas que
exijam nível de conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
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Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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.

6.17.5 Função: Assessor(a) Jurídico(a) - CBO: 254410 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, no âmbito administrativo e jurídico, aos
processos e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários e
compõem a Administração Direta e Indireta do Município de Guarapuava, além das
atribuições que lhe forem delegadas ou subdelegadas e que exijam nível de
conhecimento de acordo com os requisitos de provimento, sendo imprescindível
relação de confiança com o supervisor imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 808

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.17.6 Função: Atendente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Atividade: Protocolo
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.17.7 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Atividade: Auxiliar Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.17.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 254410 GFIP: 1
.
Atividade: Direito
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no âmbito administrativo e jurídico, aos
processos e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários e
compõem a Administração Direta e Indireta do Município de Guarapuava, além das
atribuições que lhe forem delegadas ou subdelegadas e que exijam nível de
conhecimento de acordo com os requisitos de provimento, sendo imprescindível
relação de confiança com o supervisor imediato
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.17.9 Função: Fiscal Tributário - CBO: 254410 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.17.10 Função: Motorista de Ambulância - CBO: 782320 GFIP: 1
.
Atividade: Auxiliar Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.17.11 Função: Motorista de Veículos Leves - CBO: 782305 GFIP: 1
.
Atividade: Auxiliar Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.17.12 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Atividade: Telefonista
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; atender ou realizar ligações; executar rotinas pertinentes à
secretaria, como a organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 56 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.18 Setor: Departamento de Atenção a Saúde - 081.043
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
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necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.18.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação,
organização de documentos e convocação de reuniões; elaborar compromissos e
informações junto aos órgãos de direção, a fim de assegurar e agilizar o fluxo de
trabalho administrativo do setor.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 842

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.18.2 Função: Assessor A-1 - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar os diretores e chefes em todos os assuntos
de natureza administrativa; elaborar pareceres, estudos, sugestões e providências
executivas necessárias ao desempenho das atividades que lhe forem atribuídas,
mantendo constante relação de confiança com o supervisor imediato; informar ao
Secretário sobre todo e qualquer problema afeto à Secretaria ou relacionado às
suas atividades e que esteja a merecer providências; exercer, além das atribuições
de seu cargo, aquelas que lhe forem conferidas por lei ou regulamento ou que lhe
forem delegadas ou subdelegadas, e que exijam nível de conhecimento de acordo
com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
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08:00 h

= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 846

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.18.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar equipes de enfermagem, organizando escalas
de plantões; supervisionar e coordenar as ações necessárias a consecução dos
objetivos da divisão e/ou equipe em consonância com os regulamentos e normas
que regem o município; elaborar relatório, sempre que solicitado, para ser
submetido ao departamento contemplando as ações de atividades realizadas e
demais atribuições; realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entregar medicamentos; atender pacientes
em geral, prestando atendimento informativo; realizar esterilização de materiais;
realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e postos de
enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de enfermagem e
demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
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Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Página: 853

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 858

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
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- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.18.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Atividade: Administrativo
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação,
organização de documentos, convocação de reuniões; elaborar compromissos e
informações, junto a órgãos de direção, a fim de assegurar e agilizar o fluxo de
trabalho administrativo do setor.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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5
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.18.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 1
.
Atividade: Chefe de Divisão de Saúde Bucal
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar e coordenar as ações necessárias à
consecução dos objetivos da divisão e/ou equipe, com vistas a assegurar a
consecução de seus objetivos em consonância com os regulamentos e normas
que regem o Município; elaborar relatório, sempre que solicitado, para ser
submetido ao Departamento, contemplando as ações de atividades realizadas e
demais atribuições determinadas pelo Poder Executivo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.

6.18.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Chefe de Divisão de Atenção Primária
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar e coordenar as ações necessárias à
consecução dos objetivos da divisão e/ou equipe, com vistas a assegurar a
consecução de seus objetivos em consonância com os regulamentos e normas
que regem o Município; elaborar relatório, sempre que solicitado, para ser
submetido ao Departamento, contemplando as ações de atividades realizadas e
demais atribuições determinadas pelo Poder Executivo; realizar a aplicação de
medicamentos; realizar curativos e coletas de sangue, fezes e urina; identificar
bactérias em lesões; realizar, conforme necessidade, a troca e passagem de
sondas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
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Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
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proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Insalub.:
Médio
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
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estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.18.7 Função: Farmacêutico Bioquímico - CBO: 223405 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Aviar, classificar e arquivar receitas; redigir saída de
medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio;
apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em
estoque; adquirir e controlar estoque de medicação; fazer o atendimento a
pacientes fornecendo medicamentos, prestando informações e auxiliando nas
demais atividades diárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 254 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
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Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.18.8 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Atividade: Diretor(a) de Departamento de Atenção à Saúde
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Gerenciar e dirigir equipe de trabalho e apoio direto à
Secretaria em que esteja vinculado, determinando as atividades e orientando
execuções, observando as diretrizes; determinar o encaminhamento e a execução
de atribuições pertinentes, obedecendo as diretrizes da Administração; participar
das decisões político-administrativas; prestar contas sempre que solicitado;
despachar, assinar e visar todos os documentos que tramitam e que se fizerem
necessários, bem como fazer com que os servidores cumpram as determinações
expressas no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, podendo
desenvolver atividades supervisão de processos licitatórios, supervisão de
processos de compras e controle de cadastro de fornecedores, supervisão
referente formalização, gestão e fiscalização de contratos, entre outras atribuições
próprias do cargo e demais atividades designadas que exijam nível de
conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.18.9 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1
.
Atividade: Chefe de Divisão de Atenção Especializada
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar e coordenar as ações necessárias à
consecução dos objetivos da divisão e/ou equipe, com vistas a assegurar a
consecução de seus objetivos em consonância com os regulamentos e normas
que regem o Município; elaborar relatório, sempre que solicitado, para ser
submetido ao Departamento, contemplando as ações de atividades realizadas e
demais atribuições determinadas pelo Poder Executivo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.18.10 Função: Nutricionista - CBO: 223710 GFIP: 1
.
Atividade: Chefe de Divisão de Programas Estratégicos
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo à
domicílio; efetuar avaliações antopométricas (peso, altura e estado nutricional);
promover a orientação; efetuar a liberação de suplementos quando necessário;
prescrever o roteiro da equipe; auxiliar os pacientes que fazem uso de sondas;
auxiliar na alimentação dos pacientes, servindo, conforme necessidade, alimento
na boca.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
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Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.18.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Serviços de Obras Sociais - SOS
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar a aplicação de medicamentos; realizar curativos
e coleta de sangue, fezes e urina; identificar bactérias em lesões.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 62 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
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Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 925

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.18.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 1
.
Atividade: Acolhimento Especial Fundação Proteger
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Administrar medicamentos; aplicar, eventualmente,
injetáveis; controlar estoque de medicamentos; realizar visitas domiciliares; aferir
sinais vitais; alimentar sistema de prontuário eletrônico; recepcionar; participar de
reuniões de equipe.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
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periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Agressão física - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Ao realizar, eventualmente, procedimentos de enfermagem.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
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EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.18.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Ambulatório de Curativos - CEDETEG
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar a aplicação de medicamentos; realizar curativos
e coleta de sangue, fezes e urina; identificar bactérias em lesões.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
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Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
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materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
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com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
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e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
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indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.19 Setor: Departamento de Gerenciamento de Sistema de Informações 081.006
.
Descrição Física do Ambiente: Sala de Tecnologia e Informação:
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Paredes em alvenaria complementada com divisórias navais; piso em concreto com
revestimento vinílico; teto em laje; aberturas metálicas com vidro liso transparente;
portas de acesso interno em eucatex; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Protocolo Geral:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento vinílico; teto em laje;
aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
eucatex; ventilação natural complementada com ar-condicionado; iluminação
natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis em
área de uso comum.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenção.
- Postos de Trabalho com mesas individuais simples, sem bordas arredondadas.
Algumas mesas em "L" sem bordas arredondadas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados
Fita Antiderrapante
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Observações:
São indicadas para a utilização em superfícies planas como forma de sinalização
visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho,
onde houver perigo de escorregamento, serão empregados materiais ou processos
antiderrapantes.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

6.19.1 Função: Analista de Sistemas - CBO: 317110 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de suporte técnico aos servidores;
prestar atendimento externo; fazer análises de sistemas; prestar suporte aos
sistemas de gestão tributária, contabilidade e demais atividades relacionadas ou
por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 302 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
.

6.19.2 Função: Estagiário(a) - CBO: 317205 GFIP: 1
.
Atividade: Operador de Computador
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar nas atividades de suporte técnico aos servidores;
prestar serviços de atendimento interno e externo; fazer análises de sistemas; fazer
memorandos e ofícios; prestar suporte aos sistemas de ramais e telefones e
demais atividades relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.19.3 Função: Operador de Computador - CBO: 317205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de suporte técnico aos servidores;
prestar serviços de atendimento interno e externo; fazer análises de sistemas; fazer
memorandos e ofícios; prestar suporte aos sistemas de ramais e telefones e
demais atividades relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 965

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.20 Setor: Departamento de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde - 081.042
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 966

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.20.1 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 1
.
Atividade: Tutoria de Atenção Básica e Educação Continuada
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar treinamentos nas equipes; apoiar equipes de
saúde no gerenciamento dos micro e macro processos prioritários para que
assumam a coordenação das Redes de Atenção à Saúde, estabelecendo padrões
e protocolos, organizando processos de trabalho com vistas a garantir a segurança
do usuário e da equipe; gerenciar processos para a melhoria do cuidado e melhorar
os indicadores de saúde da população.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.20.2 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 111415 GFIP: 1
.
Atividade: Oficial Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tenológica, entre
outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional e
promover estudos de realização e controlar o desempenho do projeto; auxiliar
quanto à solicitação de consultas e exames; executar demais atividades solicitadas
por ordem superior ou imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
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Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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.

6.20.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Atividade: Tutoria de Atenção Básica e Educação Continuada
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar treinamentos nas equipes; apoiar equipes de
saúde no gerenciamento dos micro e macro processos prioritários para que
assumam a coordenação das Redes de Atenção à Saúde, estabelecendo padrões
e protocolos, organizando processos de trabalho com vistas a garantir a segurança
do usuário e da equipe; gerenciar processos para a melhoria do cuidado e melhorar
os indicadores de saúde da população.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.20.4 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Atividade: Diretor(a) de Departamento de Gestão do Trabalho
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Gerenciar e dirigir equipe de trabalho e apoio direto à
Secretaria em que esteja vinculado, determinando as atividades e orientando
execuções, observando as diretrizes; determinar o encaminhamento e a execução
de atribuições pertinentes; obedecendo as diretrizes da Administração; participar
das decisões político-administrativas; prestar contas sempre que solicitado,
despachar, assinar e visar todos os documentos que tramitam e que se fizerem
necessários bem como fazer com que os servidores cumpram as determinações
expressas no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município; podendo
desenvolver atividades supervisão de processos licitatórios, supervisão de
processos de compras e controle de cadastro de fornecedores, supervisão
referente formalização, gestão e fiscalização de contratos, entre outras atribuições
próprias do cargo e demais atividades designadas que exijam nível de
conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
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do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.20.5 Função: Médico(a) Gen. P. A 40H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral,
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
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Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
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Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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EPC é Eficaz:
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.20.6 Função: Motorista de Veículos Leves - CBO: 782320 GFIP: 1
.
Atividade: Oficial Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação,
organização de documentos e convocação de reuniões; elaborar compromissos e
informações junto a órgãos de direção, a fim de assegurar e agilizar o fluxo de
trabalho administrativo do setor.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
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do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.20.7 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
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.
Atividade: Oficial Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tenológica, entre
outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional e
promover estudos de realização e controlar o desempenho do projeto; auxiliar
quanto à solicitação de consultas e exames; executar demais atividades solicitadas
por ordem superior ou imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.21 Setor: Departamento de Urgências e Emergências - DUE - 031.039
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria e algumas partes em
divisórias navais; piso cimentício com acabamento em tacos de madeira; teto com
acabamento em laje; janelas com vidro fosco; ventilação natural; portas de acesso
interno em madeira.
Observação do Setor: - Não há sinalização nos Hidrantes.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
obstruídos.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
não há lixeiras com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.21.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral, prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem; organizar escalas de médicos; gerenciar recursos; digitar ou
datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem como conferi-los;
preencher fichas e formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e
outros documentos administrativos, realizando os levantamentos necessários,
conferindo informações e documentos originais; executar rotinas pertinentes à
secretaria, como a organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
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Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.21.2 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Gerenciar recursos; digitar ou datilografar atos, relatórios
e documentos administrativos, bem como conferi-los; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.21.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Gerenciar recursos; organizar escalas; digitar ou
datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem como conferi-los;
preencher fichas e formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e
outros documentos administrativos, realizando os levantamentos necessários,
conferindo informações e documentos originais; executar rotinas pertinentes à
secretaria, como a organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1033

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.21.4 Função: Médico (a) Generalista de ESF - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Gerenciar e dirigir equipe de trabalho e apoio direto à
Secretaria em que esteja vinculado, determinando as atividades e orientando
execuções, observando as diretrizes; determinar o encaminhamento e a execução
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de atribuições pertinentes; participar das decisões político-administrativas; prestar
contas sempre que solicitado; despachar, assinar e visar todos os documentos que
tramitam e que se fizerem necessários; desenvolver supervisão referente
formalização, gestão e fiscalização de contratos, entre outras atribuições próprias
do cargo e demais atividades designadas que exijam nível de conhecimento de
acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1037

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.22 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Ambiental - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
As atividades são realizadas em ambiente externo, podendo estar em diversos
locais durante sua jornada diária de trabalho.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
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descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.22.1 Função: Agente de Combate a Endemias/Supervisor de Campo - CBO:
515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
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PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
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Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade periculosa NR-16: Anexo 5 (Aprovado pela Portaria
MTE n.º 1.565, de 13 e outubro de 2014): Atividades Perigosas em Motocicleta - As
atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de
trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas.
Regulamentação NR-16 - Atividades e Operações Perigosas - Adicional de
Periculosidade - 30%.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Queda de motocicleta - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, podendo ser fatal.
Fonte Geradora:
Devido estar em trânsito com motocicleta a serviço da prefeitura.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se utiliza.
EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Capacete para Motociclista.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Instalar antena corta-pipa e protetor de mãos para guidão de motocicleta.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme especificações da NR-06 e Luvas para motociclista.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manutenção periódica da motocicleta e somente motorista habilitado para realizar a
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pilotagem da mesma; estar atento ao trânsito, fazer uso da motocicleta em perfeitas
condições de uso e respeitar os limites de velocidade e as sinalizações de trânsito;
check list mensal das condições da motocicleta.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luva para Motociclista
Situação: Recomendado
Utilização:
Luva para Motociclista para proteção contra agentes físicos (radiação solar),
intempéries e agentes mecânicos (escoriações).
Capacete para Motociclista
Situação: Utilizado
Utilização:
Capacete para Motociclista ao conduzir a motocicleta.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Antena Corta-Pipa para
Antena Corta-Pipa para Motocicleta visa a proteção
Motocicleta
do condutor.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Protetor de Mãos para
Guidão (Motocicleta)
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado

Protetor de Mãos para Guidão (Motocicleta), visa a
proteção das mãos do condutor de motocicleta em
caso de quedas.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
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queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
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domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
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.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.22.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1054

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
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para evitar acidentes.
Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1062

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.23 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
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Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.23.1 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na coordenação, monitoramento e
acompanhamento de todos os programas na Divisão de Vigilância Epidemiológica
(SINAN, SIM, SINASC, DANT/VIOLÊNCIA, PNI, SIVEP-DRIE, SISLOGLAB);
orientar cada coordenador de Programa; coordenar e articular campanhas de
vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde e de iniciativas municipais;
responder tecnicamente pela sala de vacina do CISGAP; responder por toda a
Rede de Frio Municipal; coordenar as ações de imunização em todas as unidade de
saúde, bem como armazenamento, entrega e manutenção destes imunobiológicos,
como monitoramento de câmaras; realizar plantões em unidades de pronto
atendimento extrajornada e SAMU em finais de semana.
Jornada de Trabalho da Função: Atividades de coordenação Vigilância
Epidemiológica - jornada normal: 40horas/semana totalizando 200horas/mês.
Atividades desenvolvidas em plantões como Enfermeira em unidade de pronto
atendimento e SAMU: jornada diária sob demanda, totalizando conforme relatório,
165horas/mês.
Conclusão da Função: A prestação de serviço externo quando necessário, para
execução das atividades, sendo necessário conduzir veículo a serviço da
Secretaria, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que
possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: assepsia da pele do paciente e limpeza
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de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Jornada normal: atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som
ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 322 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Jornada normal: Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: possibilidade de contato com sangue
humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: proveniente do manuseio de agulhas e
demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: possibilidade de respingos de material
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biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Jornada normal: posto de trabalho com uso de computador, vício postural e
características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1076

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1077

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.24 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/Codificação SIM - Suporte Técnico Imunização - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com ar-
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condicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.24.1 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar digitação e codificação das declarações de
óbito, bem como o acompanhamento destes para monitoramento dos indicadores;
realizar auxilio técnico no programa de imunização, contribuindo com a separação e
entrega dos imunobiológicos nas unidades básicas de saúde e instituições
hospitalares.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional
de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
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horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 320 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.25 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/DANT - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
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a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.25.1 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o monitoramento das doenças e agravos não
transmissíveis, para desenvolver medidas preventivas por distrito sanitário,
reduzindo mortalidade por causas não transmissíveis; notificar e monitorar as
violências de gênero, encaminhando as vítimas aos órgãos pertinentes; participar
dos grupos e comitês de prevenção a violência de todos os gêneros, com
acompanhamento e encaminhamentos das vítimas a órgãos competentes; atuar
diretamente na entrega e controle dos kits de testagem rápida de HIV, hepatites
virais, sífilis e monitoramento semanal das doenças diarreicas agudas notificadas
pelas unidades de saúde.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.26 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/PNI - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
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Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.26.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o recebimento, acondicionamento, distribuição e
supervisão da utilização de imunizantes e imunobiológicos de toda a rede publica
de saúde no Programa do Ministério da Saúde, bem como da capacitação de
recursos humanos para esta finalidade; coordenar o estoque tanto da Rede de Frio,
quanto das 33 unidades de saúde do município e as maternidades quantos aos
imunobiológico, retirada na Regional de Saúde e dispensação; realizar a
coordenação das aplicações das vacinas nas unidades básicas, estoque e entrega
dos imunobiológicos; realizar plantões de sobreaviso na unidade de vigilância
epidemiológica; realizar plantões em escalas noturnas, diurnas e finais de semana,
na unidade de Urgência Municipal Trianon e UPA Batel.
Jornada de Trabalho da Função: Atividades no Programa Nacional de
Imunização - jornada normal: 40horas/semana totalizando 200horas/mês.
Atividades desenvolvidas em plantões como Auxiliar de Enfermagem em unidade
de vigilância epidemiológica, Urgência Municipal Trianon e UPA Batel: escalas
noturnas, diurnas e finais de semana sob demanda.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo leve da empresa, correspondente à categoria da
Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em plantões: assepsia da pele do paciente e limpeza de
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superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Jornada normal: atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som
ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Jornada normal: Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Atividades desenvolvidas em plantões: possibilidade de contato com sangue
humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1095

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em plantões: contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em plantões: proveniente do manuseio de agulhas e
demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes.
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em plantões: possibilidade de respingos de material
biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Jornada normal: posto de trabalho com uso de computador, vício postural e
características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.27 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/Sala de Vacina CISGAP - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
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0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.27.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar aplicação de vacinas da população adstrita no
centro do município, bem como de toda população que procura ações de
imunização; realizar o controle de estoque e monitoramento da sala; trabalhar nas
campanhas nacionais de vacinação e nas campanhas de iniciativa municipal.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo leve da empresa, correspondente à categoria da
Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Jornada normal: atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som
ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Jornada normal: Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de contato com sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
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e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes.
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- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
Página: 1112

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Jornada normal: posto de trabalho com uso de computador, vício postural e
características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
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6.28 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/Serviços Gerais - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.28.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar a higienização de todo prédio da Vigilância em
Saúde, onde inclui: rede de frio municipal, bem como limpeza das câmaras de
imunobiológicos, gelos recicláveis e caixas térmicas; realizar a limpeza e
higienização das geladeiras, freezers e da sala de armazenamento de material dos
exames coletados pelo programa SINAN e Sivep-Gripe, até o envio destas
amostras ao LACEN-PR; realizar a higienização da sala de material apreendido
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pela equipe da vigilância sanitária municipal.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
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Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes e escoriações, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Movimentação de materiais utilizados na limpeza.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais utilizados na limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se utiliza.
EPI: inviabilidade.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO EM EVA para proteção dos pés do
usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e contra
umidade proveniente de operações com uso de água.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos com substâncias escorregadias e resíduos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco; ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um calçado de
segurança com solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de
"Piso Escorregadio", a fim de advertir aos demais funcionários ou pessoas que
venham a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO EM EVA para proteção dos pés do
usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e contra
umidade proveniente de operações com uso de água.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
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diluídos em água:
- Álcool em Gel (Álcool Etílico e Ácido poliacrílico).
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Desengraxante (Desengraxante Alcalino). Este produto é utilizado apenas duas
vezes ao ano.
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Desengordurante (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, coadjuvante,
alcalinizante, neutralizante, tensoativo não-iônico, solvente, conservante,
sequestrante, fragrância, corante e veiculo.
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.29 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/SIM - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
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A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.29.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pelo Programa do Ministério da
Saúde e cadastramento de registro de óbitos do Município, monitorando
indicadores de causas; realizar a distribuição, controle, retirada e codificação das
declarações de óbitos das unidades de cartórios, unidades de saúde, SOS,
Programa Melhor em Casa e Unidade de pronto Atendimento; realizar plantões em
unidade de pronto atendimento e SAMU, em escalas noturna e finais de semana.
Jornada de Trabalho da Função: Atividades de coordenação Vigilância
Epidemiológica - jornada normal: 40horas/semana totalizando 200horas/mês.
Atividades desenvolvidas em plantões como Auxiliar de Enfermagem em unidade
de pronto atendimento e SAMU: jornada diária e finais de semana sob demanda.
Conclusão da Função: A prestação de serviço externo quando necessário, para
execução das atividades, sendo necessário conduzir veículo a serviço da
Secretaria, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que
possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: assepsia da pele do paciente e limpeza
de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Jornada normal: atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som
ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 322 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Jornada normal: Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: possibilidade de contato com sangue
humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Página: 1130

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1131

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
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Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: proveniente do manuseio de agulhas e
demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: possibilidade de respingos de material
biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Jornada normal: posto de trabalho com uso de computador, vício postural e
características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.30 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/SINAN - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
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- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.30.1 Função: Oficial Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pelo Programa do Ministério da
Saúde SINAN; efetuar o registro e acompanhamento de todos os agravos
transmissíveis de interesse epidemiológico; responsabilizar-se pela coleta de
amostras de exames em laboratórios e instituições hospitalares, acondicionamento,
identificação, armazenamento e encaminhamento destas amostras ao LACEN/PR;
manter contato com material biológico; fazer acompanhamento de pacientes sob
observação in loco.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana, totalizando 200 horas/mês.
Conclusão da Função: A prestação de serviço externo quando necessário, para
execução das atividades, sendo necessário conduzir veículo a serviço da
Secretaria, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que
possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1142

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
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6.31 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/SINASC - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.31.1 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o registros de nascidos vivos, monitorando
indicadores; responsabilizar-se pela distribuição, controle, retirada e codificação de
declarações de nascidos vivos nas unidades hospitalares, cartórios, unidades de
pronto atendimento; realizar plantões de sobre aviso na vigilância epidemiológica;
prestar plantões em noturnos e diurno em finais de semana no setor de
ambulâncias.
Jornada de Trabalho da Função: Atividades de coordenação Vigilância
Epidemiológica - jornada normal: 40horas/semana totalizando 200horas/mês.
Atividades desenvolvidas em plantões, atendimento a pacientes, em unidade de
pronto atendimento e SAMU: jornada diária e finais de semana sob demanda.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional
de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: assepsia da pele do paciente e limpeza
de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Jornada normal: atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som
ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 322 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Jornada normal: Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1150

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: possibilidade de contato com sangue
humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Eventual
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atividade e ambiente
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Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: proveniente do manuseio de agulhas e
demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atividades de desenvolvidas em plantões: possibilidade de respingos de material
biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Jornada normal: posto de trabalho com uso de computador, vício postural e
características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1158

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.32 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/SIPNI - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.32.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o monitoramento, capacitação, e
acompanhamento dos usuários no sistema Programa do Ministério da Saúde, seja
publico ou privado, quanto aos sistemas de informação do programa nacional de
imunização existentes, bem como acompanhamento e monitoramento das
coberturas vacinais de toda rede de saúde municipal; atuar no controle de estoque
tanto da Rede de Frio, quanto das 33 unidades de saúde do município e as
maternidades quantos aos imunobiológico, retirada na Regional de Saúde e
dispensação dos mesmos a estas instituições; realizar a coordenação das
aplicações das vacinas nas unidades básicas, estoque e entrega dos
imunobiológicos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional
de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da Prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 45 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 300 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1163

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.33 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/SIVEP-Gripe - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
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Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.33.1 Função: Técnico em Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pelas coletas das amostras de
exames nas unidades sentinelas (Urgência Municipal Trianon e UPA Batel) e das
unidades hospitalares; realizar o condicionamento, identificação, armazenamento e
encaminhamento destas amostra ao laboratório central LACEN-PR; realizar o
acompanhamento dos pacientes com suspeita de vírus respiratórios como HINI e
H3N2; realizar plantões de sobreaviso na unidade de vigilância epidemiológica.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional
de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 51 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.34 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Epidemiológica/Transportes - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: As atividades são realizadas em ambiente
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externo, podendo estar em diversos locais durante sua jornada diária de trabalho.
Sala: Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento cerâmico; teto em
laje; ventilação natural complementada com ar-condicionado; iluminação natural
complementada com artificial.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.34.1 Função: Motorista Veículos Leves - CBO: 782305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de motorista, como transporte de
pessoas, materiais, exames do SINAN e Sivep-Gripe e documentos para outras
divisões; realizar plantões de sobreaviso como motorista na vigilância
epidemiológica.
Jornada de Trabalho da Função: Atividades de Motorista - jornada normal:
40horas/semana.
Atividades desenvolvidas em plantões: jornada diária e finais de semana sob
demanda.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
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condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 215 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.35 Setor: Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância
Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador (DIVSAT) - 500.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; ventilação natural complementada com arcondicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Algumas atividades são realizadas em ambiente externo, podendo estar em
diversos locais durante sua jornada diária de trabalho.
Observação do Setor: - Não existe sistema de combate a incêndio (Extintores
Portáteis).
- Há disponibilidade de bebedouro, porém não são disponibilizados copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, dispenser de sabonete líquido e
lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
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Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.35.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 4
.
Atividade: Controle de Endemias/Supervisão de Campo
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 13 (emprego de defensivos
organofosforados) - Agentes químicos - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, de 06 de maio de 1999 1.0 e 1.0.12 - fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados
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(sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas) - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
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08:00 h

= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
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Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Temefós - 02.01.713
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O produto pode ser absorvido pelas vias respiratórias, dérmica e oral, sendo
considerado tóxico por ingestão. É um inibidor da colinesterase e pode provocar
intoxicações graves, podendo ocorrer náuseas, vômitos, diarreia, salivação e
sudorese excessivas. Em casos mais graves, podem ocorrer bradicardia, miose,
secreção pulmonar aumentada, perda da coordenação muscular, fasciculações e
contrações musculares, depressão do SNC, crises convulsivas generalizadas,
coma e óbito.
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Fonte Geradora:
Emprego de inseticidas no controle de mosquitos e larvas de mosquitos
transmissores de doenças.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar (contato dérmico e ingestão por vias respiratórias).
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Não se aplica
EPI: Utiliza respirador PFF2 e óculos de proteção visual.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Ao abrir a embalagem, fazê-lo de modo a evitar vazamento.
- Não utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados e/ou
defeituosos.
- Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.
- Não entrar em contato direto com o produto.
- Manter o produto em seu recipiente original; manter as eventuais sobras dos
produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas; em caso de
sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho; não armazenar
junto a alimentos e bebidas, inclusive aos destinados para animais.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Respirador PFF2
CA EPI: 10579 Situação: Utilizado
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 na execução das atividades em que haja poeiras, névoas e
fumos, formados pelo processo de produção, conforme NR-06 - Anexo I, D - EPI
PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não
motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 18821 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Danos Associados ao Risco
Descrição
Intoxicação por inseticidas
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.35.2 Função: Agente de Combate a Endemias - CBO: 515310 GFIP: 1
.
Atividade: Administrativo
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação,
organização de documentos, convocação de reuniões, elaborar compromissos e
informações, junto a órgãos de direção, a fim de assegurar e agilizar o fluxo de
trabalho administrativo do setor.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.35.3 Função: Agente de Combate a Endemias - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Fiscal - Condução de Motocicleta
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
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fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade periculosa NR-16: Anexo 5 (Aprovado pela Portaria
MTE n.º 1.565, de 13 e outubro de 2014): Atividades Perigosas em Motocicleta - As
atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de
trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas.
Regulamentação NR-16 - Atividades e Operações Perigosas - Adicional de
Periculosidade - 30%.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Queda de motocicleta - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, podendo ser fatal.
Fonte Geradora:
Devido estar em trânsito com motocicleta a serviço da prefeitura.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se utiliza.
EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Capacete para Motociclista.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Instalar antena corta-pipa e protetor de mãos para guidão de motocicleta.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme especificações da NR-06 e Luvas para motociclista.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manutenção periódica da motocicleta e somente motorista habilitado para realizar a
pilotagem da mesma; estar atento ao trânsito, fazer uso da motocicleta em perfeitas
condições de uso e respeitar os limites de velocidade e as sinalizações de trânsito;
check list mensal das condições da motocicleta.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luva para Motociclista
Situação: Recomendado
Utilização:
Luva para Motociclista para proteção contra agentes físicos (radiação solar),
intempéries e agentes mecânicos (escoriações).
Capacete para Motociclista
Situação: Utilizado
Utilização:
Capacete para Motociclista ao conduzir a motocicleta.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Antena Corta-Pipa para
Antena Corta-Pipa para Motocicleta visa a proteção
Motocicleta
do condutor.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Protetor de Mãos para
Guidão (Motocicleta)
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado

Protetor de Mãos para Guidão (Motocicleta), visa a
proteção das mãos do condutor de motocicleta em
caso de quedas.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
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Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.35.4 Função: Agente Social - CBO: 515310 GFIP: 1
.
Atividade: Fiscal - Condução de Motocicleta
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar da elaboração e implementar politica de saúde
e segurança do trabalho; realizar diagnóstico da situação de SST da instituição;
identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio
ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do
trabalho; integrar processos de negociação; participar da adoção de tecnologias e
processos de trabalho; investigar, analisar acidentes de trabalho e recomendar
medidas de prevenção e controle de tecnologias e processos de trabalho; realizar a
fiscalização no que diz respeito a saúde e segurança do trabalhador nas empresas
do município, inspecionando ambientes de trabalho e auditando documentos de
gestão de SST; realizar análise de acidentes e notificar as empresas sobre as não
conformidades e indicar as melhorias necessárias para o ambiente laboral.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade periculosa NR-16: Anexo 5 (Aprovado pela Portaria
MTE N.º 1.565, de 13 e outubro de 2014): Atividades Perigosas em Motocicleta - As
atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de
trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas.
Regulamentação NR-16 - Atividades e Operações Perigosas - Adicional de
Periculosidade - 30%.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Queda de motocicleta - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, podendo ser fatal.
Fonte Geradora:
Devido estar em trânsito com motocicleta a serviço da prefeitura.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se utiliza.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1200

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Capacete para Motociclista.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Instalar antena corta-pipa e protetor de mãos para guidão de motocicleta.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme especificações da NR-06 e Luvas para motociclista.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manutenção periódica da motocicleta e somente motorista habilitado para realizar a
pilotagem da mesma; estar atento ao trânsito, fazer uso da motocicleta em perfeitas
condições de uso e respeitar os limites de velocidade e as sinalizações de trânsito;
check list mensal das condições da motocicleta.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luva para Motociclista
Situação: Recomendado
Utilização:
Luva para Motociclista para proteção contra agentes físicos (radiação solar),
intempéries e agentes mecânicos (escoriações).
Capacete para Motociclista
Situação: Utilizado
Utilização:
Capacete para Motociclista ao conduzir a motocicleta.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Antena Corta-Pipa para
Antena Corta-Pipa para Motocicleta visa a proteção
Motocicleta
do condutor.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Protetor de Mãos para

Protetor de Mãos para Guidão (Motocicleta), visa a
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proteção das mãos do condutor de motocicleta em
caso de quedas.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.35.5 Função: Biólogo/Fiscal de Vigilância Sanitária - CBO: 221105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
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periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
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queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.35.6 Função: Enfermeira/Fiscal de Vigilância Sanitária - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1214

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
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queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
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Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.35.7 Função: Enfermeiro - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Atividade: Fiscal
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade periculosa NR-16: Anexo 5 (Aprovado pela Portaria
MTE N.º 1.565, de 13 e outubro de 2014): Atividades Perigosas em Motocicleta - As
atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de
trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas.
Regulamentação NR-16 - Atividades e Operações Perigosas - Adicional de
Periculosidade - 30%.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Queda de motocicleta - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, podendo ser fatal.
Fonte Geradora:
Devido estar em trânsito com motocicleta a serviço da prefeitura.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se utiliza.
EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Capacete para Motociclista.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Instalar antena corta-pipa e protetor de mãos para guidão de motocicleta.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
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com C.A, conforme especificações da NR-06 e Luvas para motociclista.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manutenção periódica da motocicleta e somente motorista habilitado para realizar a
pilotagem da mesma; estar atento ao trânsito, fazer uso da motocicleta em perfeitas
condições de uso e respeitar os limites de velocidade e as sinalizações de trânsito;
check list mensal das condições da motocicleta.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Capacete para Motociclista
Situação: Utilizado
Utilização:
Capacete para Motociclista ao conduzir a motocicleta.
Luva para Motociclista
Situação: Recomendado
Utilização:
Luva para Motociclista para proteção contra agentes físicos (radiação solar),
intempéries e agentes mecânicos (escoriações).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Antena Corta-Pipa para
Antena Corta-Pipa para Motocicleta visa a proteção
Motocicleta
do condutor.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Protetor de Mãos para
Guidão (Motocicleta)
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado

Protetor de Mãos para Guidão (Motocicleta), visa a
proteção das mãos do condutor de motocicleta em
caso de quedas.

.
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Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1228

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.35.8 Função: Farmacêutico Bioquímico - CBO: 223405 GFIP: 1
.
Atividade: Fiscal
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
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cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.35.9 Função: Fiscal de Vigilância Sanitária - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais, tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
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periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
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queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
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Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.35.10 Função: Fiscal de Vigilância Sanitária - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Condução de Motocicleta
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade periculosa NR-16: Anexo 5 (Aprovado pela Portaria
MTE N.º 1.565, de 13 e outubro de 2014): Atividades Perigosas em Motocicleta - As
atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de
trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas.
Regulamentação NR-16 - Atividades e Operações Perigosas - Adicional de
Periculosidade - 30%.
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Queda de motocicleta - 05.01.028
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, podendo ser fatal.
Fonte Geradora:
Devido estar em trânsito com motocicleta a serviço da prefeitura.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se utiliza.
EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Capacete para Motociclista.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Instalar antena corta-pipa e protetor de mãos para guidão de motocicleta.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
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com C.A, conforme especificações da NR-06 e Luvas para motociclista.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manutenção periódica da motocicleta e somente motorista habilitado para realizar a
pilotagem da mesma; estar atento ao trânsito, fazer uso da motocicleta em perfeitas
condições de uso e respeitar os limites de velocidade e as sinalizações de trânsito;
check list mensal das condições da motocicleta.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Capacete para Motociclista
Situação: Utilizado
Utilização:
Capacete para Motociclista ao conduzir a motocicleta.
Luva para Motociclista
Situação: Recomendado
Utilização:
Luva para Motociclista para proteção contra agentes físicos (radiação solar),
intempéries e agentes mecânicos (escoriações).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Antena Corta-Pipa para
Antena Corta-Pipa para Motocicleta visa a proteção
Motocicleta
do condutor.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Protetor de Mãos para
Guidão (Motocicleta)
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado

Protetor de Mãos para Guidão (Motocicleta), visa a
proteção das mãos do condutor de motocicleta em
caso de quedas.

.
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Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1249

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1250

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.35.11 Função: Médico(a) Veterinário(a) - CBO: 223305 GFIP: 1
.
Atividade: Fiscal
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar na área de fiscalização sanitária do município;
realizar o atendimento de denúncias relacionadas a questões sanitárias como
fossas transbordando, esgoto a céu aberto, entre outros; realizar a fiscalização
anual de estabelecimentos comerciais tais como mercados, restaurantes,
farmácias, clínicas, postos de saúde, frigoríficos, entre outros, para fins de liberação
de licenças sanitárias; emitir relatórios básicos de inspeção sanitárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo exige, a prestação de serviço
externo para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo
leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
- Considerando a dinâmica das atribuições exercidas e a diversidade de ambientes
frequentados pelo ocupante deste cargo, além dos meios de proteção previstos
neste estudo, o servidor deverá utilizar equipamentos de proteção individual
exigidos pela empresa fiscalizada, bem como cumprir normas e procedimentos
técnicos quando houver. Quando a empresa fiscalizada não fornecer o
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equipamento adequado ao risco, o município fica obrigado a garantir a proteção do
servidor.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 55 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
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vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
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executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.36 Setor: ESF Adão Kaminski - 081.012
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas externas com estrutura
metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
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inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.36.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de Iluminação:= 238 lx

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
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cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
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Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.36.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1274

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Página: 1275

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
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vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
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Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1278

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.36.3 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
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Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
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proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
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TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1293

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.36.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1309

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
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vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
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risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.36.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
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especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
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Insalub.:
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EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
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estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
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Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.36.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
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MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1341

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1344

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Trajetória e Meios de Propagação:
Através de ondas sonoras que propagam-se pelo ar.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.36.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1356

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.

6.36.8 Função: Enfermeiro(a) - Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 52,7 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
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de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1383

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.36.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1401

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
.

6.36.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
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ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 52,7 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1425

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.36.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 52,7 dB(A)

NA
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
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Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Não aplicável.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.37 Setor: ESF Adão Kaminski/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com revestimento em
cerâmica; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de PVC branco e algumas em forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.37.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1448

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
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Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
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da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
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proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
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- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
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8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
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Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.38 Setor: ESF Bonsucesso - 081.010
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.38.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
8
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
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Funcionários expostos ao Risco:
8
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
8
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.38.2 Função: Assessor A-2 - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar o Poder Executivo para a efetividade dos
programas de atendimentos, com apontamento e comunicação; manter o
relacionamento constante com a comunidade em geral e com os servidores da
Administração Municipal; repassar orientação da forma de acesso aos programas,
bem como realizar o atendimento e o encaminhamento das reivindicações da
comunidade, representadas pelas associações comunitárias de bairros, sendo
imprescindível relação de confiança com o supervisor imediato, desenvolvendo
atividades próprias do cargo e demais atividades designadas/delegadas que
exijam nível de conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não enquadrada como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto N.°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.38.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.38.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 342 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
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estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.38.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 342 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1523

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 1525

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.38.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
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Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 342 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1533

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
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Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 62 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.38.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1547

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.38.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto N.° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto N.º 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.38.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições e orientar pacientes; tratar de
pacientes com diversas patologias, sendo elas neurológicas, ortopédica (disfunções
osteomioarticulares e tendíneas resultantes de traumas e suas consequências
imediatas e tardias), osteoporose, síndromes, paralisias, respiratórias (asmas,
bronquites, gripes, efisemas), entre outras; tratar pacientes em pós-operatório, abrir
curativos e fechar; efetuar massagens no local; prevenir deformidades; orientar a
família e o paciente seja ele adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir
padrões patológicos; prevenir instalação de doenças pulmonares; manter ou
aumentar a amplitude de movimento; reduzir a espasticidade; estimular as
atividades de vida diária; realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar
o tratamento do paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.38.10 Função: Médico(a) - G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.38.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1608

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1615

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.38.12 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo;
participar de orientação a grupo a cada 15 dias; efetuar levantamentos; realizar
atendimentos domiciliares sob demanda; efetuar avaliações antopométricas (peso,
altura e estado nutricional); promover a orientação; efetuar a liberação de
suplementos quando necessário.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.38.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
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utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
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uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
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.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.38.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
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enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
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materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
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com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
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e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
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indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.39 Setor: ESF Bonsucesso/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.010
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
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As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.39.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
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cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
Sim
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
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uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
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solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
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- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.40 Setor: ESF Boqueirão - 081.003
.
Descrição Física do Ambiente: Recepção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: os Extintores necessitam de manutenção.

6.40.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
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veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
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inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.

6.40.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
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- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
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Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
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original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
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e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.40.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
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aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
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3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.40.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
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Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções -
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vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
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Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)
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.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.40.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
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Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
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proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1746

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
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- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.40.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
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esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
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da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1762

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
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atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.40.7 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
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.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
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prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
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estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
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Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.40.8 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Emitir diagnóstico psicológico através da avaliação da
clientela alvo, sejam eles adultos ou crianças, usando para tantos recursos técnicos
e metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou
encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar em
programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as as ações
desenvolvidas; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa de psicologia, em relação à
saúde; atuar em conjunto com pessoal de enfermagem, quando necessário;
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretária Municipal da Saúde; realizar visitas domiciliares.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
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atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1791

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.40.9 Função: Técnico em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
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2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1797

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
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Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1804

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
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químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.40.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR-
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16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1818

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
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complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
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bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1827

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1828

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.41 Setor: ESF Boqueirão/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.003
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto bruto polido; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de PVC branco; portas internas com acabamento em madeira.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
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- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: os Extintores necessitam de manutenção.

6.41.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
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ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Página: 1838

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
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o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
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- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
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diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
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Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
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executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.42 Setor: ESF Campo Velho - 081.019
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.42.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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7
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
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Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.42.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
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Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
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- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Página: 1854

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
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Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
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(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
- FISPQ anexa.
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- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Vício Postural - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.42.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
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TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
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carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
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o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
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químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
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instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.42.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
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materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 315 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1886

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1893

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
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- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 62 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.42.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 315 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
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Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre
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Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
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fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
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coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 62 dB(A)
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.42.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1917

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) -
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02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
Sim
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 62 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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6.42.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1938

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
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Intensidade: = 60 dB(A)
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 213 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.42.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1970

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.42.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.42.10 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2007

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.42.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2011

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2017

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.42.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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.
..
6.43 Setor: ESF Campo Velho/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.019
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.43.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
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perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2047

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 185 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2054

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Página: 2058

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.44 Setor: ESF Colibri - 081.020
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
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fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.44.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2065

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.44.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
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Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
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Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Intensidade: = 55 dB(A)

NA
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
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Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
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vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.44.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.44.4 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.44.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico

Página: 2119

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.44.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2132

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 64 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.44.7 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
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adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2151

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 64 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
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EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.44.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 359 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
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Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2172

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
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TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
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Elidido pelo uso Grau de
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Médio

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2179

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.44.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
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do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
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2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
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- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.44.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 55 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2217

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.44.11 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 55 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2238

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.44.12 Função: Oficial Administrativo - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o agendamento de consultas e exames de
média e alta complexabilidade; verificar a disponibilidade de transporte e reservar
para o paciente; efetuar o lançamento de informações em cadastros e sistemas
informatizados; fazer a separação de documentos e emitir relatórios.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.44.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
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Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Coletor de Material
Perfurocortante
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.44.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 55 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2268

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2275

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
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6.45 Setor: ESF Colibri/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.020
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.45.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 285 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
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Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
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material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.46 Setor: ESF Concórdia - 081.005
.
Descrição Física do Ambiente: Recepção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
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0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.46.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
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respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
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queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.46.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2307

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.46.3 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2332

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
Página: 2334

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.46.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.46.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
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Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
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vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.46.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
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relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
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utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
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uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
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.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2390

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2391

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.46.7 Função: Enfermeiro(a) - Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
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determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
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complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
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bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.46.8 Função: Enfermeiro(a) - PSS - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2412

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
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Elidido pelo uso Grau de
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NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.46.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Intensidade: = 52,7 dB(A)
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.46.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
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.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
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Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.

6.46.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
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Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
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Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
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.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
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risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.47 Setor: ESF Concórdia/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.005
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.47.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
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Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
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material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
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dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
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materiais, reduzindo o esforço físico.

.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
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exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
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Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
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bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
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- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.48 Setor: ESF Dourados - 081.036
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.48.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
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usuários, deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
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ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.48.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
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(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
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- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
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houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
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considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.48.3 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 67 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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.
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6.48.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados. Insalubridade de
Grau Médio.
Enquadramento de atividade especial segundo regulamento da Previdência Social.
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Prejudicado:
pendente de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2519

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
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adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Tipo da

Página: 2521

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
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JALECO para utilizar em todas as atividades.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
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FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
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13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Silicatos - 02.01.692
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.48.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
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Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
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proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
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implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
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ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2548

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.48.6 Função: Guardião - CBO: 517420 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Exercer a vigilância de edifícios públicos e outros
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas não autorizadas e
outras anormalidades; exercer a fiscalização através de serviços de segurança a
parte física e patrimonial, zelando pelo cumprimento das normas de segurança e
vigilância em logradouros públicos municipais.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16 e Portaria N° 1.885, de 2 de dezembro de 2013) e não se enquadra como
atividade especial segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 - são merecedores do
adicional de periculosidade os empregados das empresas prestadoras de serviço
nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de
segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da
Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores e/ou empregados
que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações
metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos,
contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
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O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 112 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
nociva das radiações UVA e UVB.
.
Roubos e Outras Espécies de Violência Física Mecânico/Acidentes
- 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Proveniente do desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Executar a atividade de vigilância patrimonial em estabelecimentos públicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se aplica.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Conceito de Segurança Orgânica (conforme abordado na NR-16, Anexo 03), de
maneira geral, é toda ação, cautelas e medidas de proteção adotadas por uma
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organização.
- Toda pessoa jurídica de direito privado (possuidora de CNPJ) pode obter na
Polícia Federal a autorização para constituir um Serviço Orgânico de Segurança,
mediante o preenchimento dos requisitos legais, por meio de um processo de
solicitação de autorização.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63,6 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
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.

6.48.7 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2557

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 55 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2562

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.48.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
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Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2581

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2582

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.49 Setor: ESF Dourados/Serviço de Higienização e Limpeza - 0
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.49.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
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Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
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Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
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minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.50 Setor: ESF Entre Rios I - 081.021
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.50.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
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meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.50.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
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publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
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Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2621

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.50.3 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar o controle de arquivos, recebendo e classificando
documentos, registrando e arquivando, a fim de manter os documentos em
conservação e possibilitar o manuseio e consulta quando necessário; datilografar
correspondências, demonstrativos, relatórios e certificados, fichas, coletas de
preço, mapas estatísticos, boletins, etc, atendo-se aos conteúdos a serem copiados
e as regras básicas de estética, a fim de possibilitar a boa apresentação do
trabalho; realizar conferência de lançamentos, listagens, relatórios, notas fiscais,
extratos bancários, recibos, fitas e outros documentos, verificando a correção de
dados, refazendo cálculos, apurando saldos, confrontando com documentação de
origem; pesquisar dados, consultando fichas, relatórios, mapas, prestação de
contas, arquivos, e outras fontes, afim de subsidiar a elaboração de documentos,
demonstrativos e relatórios de controle; preparar e/ou traçar quadros
demonstrativos, tabelas e gráficos, consultando documentos, efetuando cálculos,
registrando informações com base em dados levantados; redigir correspondências
de natureza simples, demonstrando assuntos rotineiros; atender pessoal interno e
externo, verificando assunto, prestando informações ou encaminhando aos setores
responsáveis; realizar controle de gastos de combustível, telefonemas, tiragem de
fotocópias, saída de bem patrimoniais e veículos, contas a pagar e outros,
conferindo e analisando dados, efetuando levantamentos e registros pertinentes;
protocolar despachos, documentos e volumes, efetuando registros quanto a
quantidade, especificações, data, destino e outras informações; Auxiliar na
elaboração de prestação de contas; controlar material de expediente, material de
limpeza, conservação e outros utilizados na área, registrando quantidade,
qualidade, consumo dos mesmos, preparando requisições, conferindo e entregando
quando solicitado; operar máquinas duplicadoras, preparando e zelando pelo
material e pelas máquinas; executar outra tarefa compatível com a função e/ou
determinadas pela chefia imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Não Aplicável

Intensidade: = 52 dB(A)
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.50.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2641

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.50.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
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TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
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carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
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o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
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indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 52 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.50.6 Função: Chefe - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar e coordenar as ações necessárias à
consecução dos objetivos da divisão e/ou equipe com vistas a assegurar a
consecução de seus objetivos, em consonância com os regulamentos e normas
que regem o Município; elaborar relatório sempre que solicitado para ser submetido
ao Departamento, contemplando as ações de atividades realizadas e demais
atribuições determinadas pelo Poder Executivo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
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aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.50.7 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
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.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2677

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 52 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2685

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.50.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 51 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 450 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2694

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2701

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.50.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.50.10 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar palestras em escolas e empresas; fazer a
regulação das multiespecialidades, fisioterapia, psicologia, curativos especiais;
atender pacientes no SAE no Programa de Controle ao Tabagismo de Guarapuava;
realizar consultas de enfermagem; exercer atividades como coordenadora e
fisioterapeuta no Programa Antitabagismo nas terças-feiras e quarta-feiras a noite
no SAE.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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Página: 2725

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
.

6.50.11 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar atendimento de pacientes que necessitem de
estimulação fonoaudiológica para possibilitar o desenvolvimento da comunicação
oral e/ou escrita, bem como promover a reabilitação dos problemas de voz, fala,
audição e linguagem; realizar triagem e anamnese completa dos casos inscritos
para planejamento dos seus trabalhos de acompanhamento e tratamento dos
mesmos; reencaminhar os pacientes aos profissionais envolvidos, posicionando-os
sobre o diagnóstico e prognóstico de cada caso e orientando-os sobre a conduta a
ser adotada; colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam
assuntos de sua competência; participar de reuniões com outros profissionais,
visando obter subsídios ou parcerias para implantação ou melhoria dos serviços
prestados; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialização; participar de
pesquisas relacionadas à área de fonoaudióloga; desenvolver trabalhos de
prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua
especialização, buscando favorecer a difusão de conhecimento; zelar pela guarda,
conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos; executar outras tarefas
correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior; participar do
planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos
serviços prestados no setor de sua atuação.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.50.12 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2737

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2746

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2748

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.50.13 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 49 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2767

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.50.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2775

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.51 Setor: ESF Entre Rios I/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.021
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.51.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
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Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
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Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
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03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
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minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
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material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.52 Setor: ESF Entre Rios II - 081.027
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.52.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2804

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.52.2 Função: Agente Comunitário de Saúde PSF - CBO: 515105 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 49 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
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Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.52.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2824

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.52.4 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 51 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 450 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
Sim
Periculosidade:
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2851

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.52.5 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2864

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.52.6 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 49 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
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Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
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Insalub.:
Médio

Não
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.52.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2900

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.53 Setor: ESF Entre Rios II/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.027
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.53.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2921

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.54 Setor: ESF Feroz - 081.008
.
Descrição Física do Ambiente: Sala de Acolhimento:
Paredes em alvenaria; teto com acabamento em forro de PVC; piso cimentício
revestido com eucatex; janelas em basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; portas de acesso interno com acabamento em madeira.
Sala de Procedimentos/Injetáveis:
Paredes em alvenaria complementada com divisórias navais; teto com acabamento
em forro de PVC; piso cimentício revestido com eucatex; janelas em basculantes
com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso interno com
acabamento em divisória naval.
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Sala de Autoclave:
Paredes em alvenaria com acabamento cerâmico e complementada com divisórias
navais; teto com acabamento em forro de PVC; piso cimentício com acabamento
em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno com acabamento em divisória naval e madeira.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Não há Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização
adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.54.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.54.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2939

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2941

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.54.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.54.4 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2977

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
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recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.54.5 Função: Médico(a) - Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
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Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
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08:00 h

= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
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recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.54.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
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Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
Página: 3007

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
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recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.55 Setor: ESF Feroz/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.008
.
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Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria; teto com acabamento em forro de PVC; piso cimentício com
acabamento em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; portas de acesso interno com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Não há Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização
adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.55.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
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Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3023

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 -

EPC é Eficaz:
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
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antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
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recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.56 Setor: ESF Guairacá - 081.042
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.56.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
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veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
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inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.56.2 Função: Atendente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar serviço em âmbito da saúde pública, identificando
e analisando necessidades e aplicando métodos e processos básicos de serviço
social; atuação psicossocial por meio de aconselhamento; buscar a necessária
atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da
atenção em saúde; prestar atendimento aos usuários, levando em conta os
diversos aspectos da constituição do sujeito; participar de reuniões de equipe nas
unidades.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3046

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.56.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
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postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Página: 3049

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
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Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.56.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
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auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
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atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3079

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.56.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
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Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
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proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
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interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
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parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
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.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
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risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.56.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
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atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3108

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
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utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
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uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
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.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.56.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
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junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3127

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.56.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3148

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3151

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3154

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.56.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3164

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.56.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3183

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3184

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.57 Setor: ESF Guairacá/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.042
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.57.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
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perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 230 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3203

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.58 Setor: ESF Guará - 081.023
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
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fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.58.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3211

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.58.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3213

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.58.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
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atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
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tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
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uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
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com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.58.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223208 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; realizar cirurgias;
efetuar administração de anestésicos, restaurações, extrações e demais
procedimentos; promover educação em saúde; participar da equipe
multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de programas e
projetos; prescrever medicamentos, quando necessário; emitir atestado, quando
necessário; providenciar o preenchimento das fichas e relatórios informando as
atividades dos serviços prestados.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
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em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados. Insalubridade de
Grau Médio.
Enquadramento de atividade especial segundo regulamento da Previdência Social.
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico (Etanol) - 02.01.069
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Aplicações ao efetuar a mumificação da polpa dentária.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar avaliação quantitativa de Álcool Etílico (Etanol), conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Álcool terc-butílico - 02.01.068
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Quando houver contato prolongado com as mucosas orais poderá haver irritações sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Devido à utilização de adesivo fotopolimerizável em restaurações, cimentação de
restaurações, cimentação de facetas, adesão de núcleos de preenchimento,
adesão de cimentos, reparo de restaurações, reparo intraoral de restaurações,
dessensibilização de raízes, selamento, adesão de selantes e verniz de proteção.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar avaliação quantitativa de Álcool terc-butílico, conforme NR-15 anexo 11.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 300 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possível contato com sangue humano durante os tratamentos odontológicos e
manuseio de utensílios contaminados com sangue.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Dimetilamina - 02.01.305
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Dimetilamina, conforme NR-15 anexo 11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Ferro, Óxido (Fe2O3) - 02.01.404
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Ferro, Óxido (Fe2O3), conforme ACGIH.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Metacrilato de Metila - 02.01.519
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz:
11 - Análise da
NA
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
Periculosidade: Data da
Tipo da
de EPI: Não
Insalub.:
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
Prejudicado:
a Agosto de
Qualitativa
pendente de
2018
avaliação
quantitativa
deste agente.
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Metacrilato de Metila, conforme NR-15 anexo
11.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado em trabalhos e operações de
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atendimento e/ou procedimentos odontológicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca e Jaleco.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores e possível contaminação por agentes biológicos,
sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Atendimentos e procedimentos odontológicos com a utilização de agulhas e outros
utensílios.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
É necessário atender à NR-32 - 2.4.16, em que deve-se elaborar e implementar o
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes,
conforme às diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora
(alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de 2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manusear com cuidado os materiais perfurocortantes, buscando concentrar o
máximo de atenção ao procedimento; capacitar e monitorar os procedimentos,
sobre como manusear e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3257

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Peróxido de Benzoíla - 02.01.640
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Resina utilizada em procedimentos odontológicos com a finalidade de restaurar os
dentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Realizar avaliação quantitativa de Peróxido de Benzoíla, conforme ACGIH.
Observações:
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FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente dos respingos de substâncias químicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção
Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
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conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Radiações Não Ionizantes / Ultravioleta (UV) 01.01.011
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- Risco de lesões - sem dimensionamento de gravidade.
- Os raios ultravioletas podem causar catarata e problemas na retina, quando
utilizados na faixa de frequência entre 320 e 400 nm.
- Utilizada de maneira intensa pode causar injúria térmica e/ou fotoquímica na
retina.
Fonte Geradora:
Utilização dos fotopolimerizadores.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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.
Silicatos - 02.01.692
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ionomero Fotopolimerizavel utilizado em restauração dental.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

6.58.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
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Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3272

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
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- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.58.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.

6.58.7 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3308

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.58.8 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.58.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3344

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.58.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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..
6.59 Setor: ESF Guará/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.023
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.59.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NRPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 230 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3379

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
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Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.60 Setor: ESF Jardim Araucária - 081.006
.
Descrição Física do Ambiente: 1 piso:
Recepção:
Paredes em alvenaria com parte externa em tijolos a vista; ventilação natural; piso
em concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso e
alguns foscos e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento
em madeira.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.60.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
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trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.60.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
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com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
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Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Calçado de Segurança
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3401

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.60.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.60.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 182 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 17345 Situação: Utilizado
Observação:
Será permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
Página: 3437

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 52,7 dB(A)

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.60.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
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.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 182 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3445

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 17345 Situação: Utilizado
Observação:
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Será permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 52,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.60.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 182 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3464

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 3470

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 17345 Situação: Utilizado
Observação:
Será permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.60.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48,7 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 318 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3483

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.60.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
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.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 318 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3510

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.60.9 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3512

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3520

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3521

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3526

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.60.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 318 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.60.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3551

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48,7 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 318 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.61 Setor: ESF Jardim Araucária/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.006
.
Descrição Física do Ambiente: 2 piso:
Paredes em alvenaria revestida com PVC branco; ventilação natural; piso em
concreto bruto polido; janelas com vidro fosco e estruturas metálicas; teto em laje
complementada com forro de PVC branco; portas internas com acabamento em
madeira.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.61.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.62 Setor: ESF Jardim das Américas - 081.026
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.62.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Página: 3582

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
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conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.62.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
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instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
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e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
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Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
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estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
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Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
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Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
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- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.62.3 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
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.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3613

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3614

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 66 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3622

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.62.4 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.62.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 56 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 275 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
Página: 3652

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3656

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.62.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3666

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.62.7 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.62.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.62.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3728

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.63 Setor: ESF Jardim das Américas/Serviço de Higienização e Limpeza 081.026
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.63.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
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sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções -
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vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 60 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 195 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
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Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3745

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.64 Setor: ESF Jordão - 081.015
.
Descrição Física do Ambiente: Recepção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
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Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: os Extintores necessitam de manutenção.

6.64.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.64.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
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2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
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- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.64.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.64.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
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Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3793

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3797

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.64.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
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Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
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Exposição:
08:00 h

aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
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recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.64.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3829

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3833

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.

6.64.7 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3845

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.64.8 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.64.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamento
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.64.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.
..
6.65 Setor: ESF Jordão/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.014
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto bruto polido; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje com forro de PVC branco; portas internas com acabamento
em madeira.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: os Extintores necessitam de manutenção.

6.65.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
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Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3919

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
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Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
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implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
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copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
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Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.66 Setor: ESF Morro Alto - 081.007
.
Descrição Física do Ambiente: 1 piso:
Recepção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas com vidro fosco e estruturas metálicas; teto em laje; portas
internas com acabamento em madeira e portas externas com vidro temperado
fosco.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
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Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.66.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 303 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
6.66.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
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água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
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Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
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Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3945

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
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- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3951

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.66.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.66.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 378 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.66.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 378 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
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de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.66.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57,2 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 206 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4011

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4021

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.66.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 303 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
Sim
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.66.8 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições e orientar pacientes; tratar de
pacientes com diversas patologias, sendo elas neurológicas, ortopédica (disfunções
osteomioarticulares e tendíneas resultantes de traumas e suas consequências
imediatas e tardias), osteoporose, síndromes, paralisias, respiratórias (asmas,
bronquites, gripes, efisemas), entre outras; tratar pacientes em pós-operatório, abrir
curativos e fechar; efetuar massagens no local; prevenir deformidades; orientar a
família e o paciente seja ele adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir
padrões patológicos; prevenir instalação de doenças pulmonares; manter ou
aumentar a amplitude de movimento; reduzir a espasticidade; estimular as
atividades de vida diária; realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar
o tratamento do paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.66.9 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar atendimento de pacientes que necessitem de
estimulação fonoaudiológica para possibilitar o desenvolvimento da comunicação
oral e/ou escrita, bem como promover a reabilitação dos problemas de voz, fala,
audição e linguagem; realizar triagem e anamnese completa dos casos inscritos
para planejamento dos seus trabalhos de acompanhamento e tratamento dos
mesmos; reencaminhar os pacientes aos profissionais envolvidos, posicionando-os
sobre o diagnóstico e prognóstico de cada caso e orientando-os sobre a conduta a
ser adotada; colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam
assuntos de sua competência; participar de reuniões com outros profissionais,
visando obter subsídios ou parcerias para implantação ou melhoria dos serviços
prestados; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialização; participar de
pesquisas relacionadas à área de fonoaudióloga; desenvolver trabalhos de
prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua
especialização, buscando favorecer a difusão de conhecimento; zelar pela guarda,
conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos; executar outras tarefas
correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior; participar do
planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos
serviços prestados no setor de sua atuação.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 44,3 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.66.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 303 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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de EPI: Não
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4060

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4070

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.66.11 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 303 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
Página: 4077

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4087

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.66.12 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo;
participar de orientação a grupo a cada 15 dias; efetuar levantamentos; realizar
atendimentos domiciliares sob demanda; efetuar avaliações antopométricas (peso,
altura e estado nutricional); promover a orientação; efetuar a liberação de
suplementos quando necessário.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.66.13 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Emitir diagnóstico psicológico através da avaliação da
clientela alvo, sejam eles adultos ou crianças, usando para tantos recursos técnicos
e metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou
encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar em
programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as as ações
desenvolvidas; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa de psicologia, em relação à
saúde; atuar em conjunto com pessoal de enfermagem, quando necessário;
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretária Municipal da Saúde; realizar visitas domiciliares.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 190 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.66.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4105

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Não Aplicável

Não

Intensidade: = 64,7 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 303 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.66.15 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
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segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 303 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
..
6.67 Setor: ESF Morro Alto/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.007
.
Descrição Física do Ambiente: 2 piso:
Paredes em alvenaria revestida com PVC branco; ventilação natural; piso em
concreto bruto polido; janelas com vidro fosco e estruturas metálicas; teto em laje
complementada com forro de PVC branco; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas com vidro temperado fosco.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Corrimão e fitas antiderrapantes inadequadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
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- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Corrimão/Guarda-Corpo
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
O Corrimão deve ser feito de material resistente, de boa qualidade e não deve
apresentar nós, nem rachadura. O mesmo deve possuir as mesmas características
mínimas do Guarda-Corpo.
A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos em Sistema de
Guarda-Corpo e Rodapé, deve atender aos seguintes requisitos:
a) Ser construída com altura de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para o
travessão superior e 0,70 m (setenta centímetros) para o travessão intermediário.
b) Ter rodapé com altura de 0,20 m (vinte centímetros).
c) Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o
fechamento seguro da abertura.
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.67.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
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consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
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- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4126

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
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Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.68 Setor: ESF Palmeirinha - 081.022
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
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Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.68.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.68.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4148

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
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Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.68.3 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de cunho administrativo e burocrático;
liberar fichas de atendimento médico; controlar agenda dos médicos, enfermeiros e
dentistas; cuidar de consultas e encaminhamentos; dar informações aos pacientes
sobre local de exames; controlar frequência dos funcionários; realizar apenas
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atendimento aos pacientes informativo; não estabelecer contato direto ou invasivo
com pacientes; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4157

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Nível de Iluminação:= 400 lx

Tempo de
Exposição:
08:00 h

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Trabalhos de atendimento à pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.68.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
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proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4172

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
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parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
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.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.68.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
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executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4189

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
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- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.68.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
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Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
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Não Insalubre
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
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coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
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Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.68.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 55 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 407 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.68.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4234

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.68.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições e orientar pacientes; tratar de
pacientes com diversas patologias, sendo elas neurológicas, ortopédica (disfunções
osteomioarticulares e tendíneas resultantes de traumas e suas consequências
imediatas e tardias), osteoporose, síndromes, paralisias, respiratórias (asmas,
bronquites, gripes, efisemas), entre outras; tratar pacientes em pós-operatório, abrir
curativos e fechar; efetuar massagens no local; prevenir deformidades; orientar a
família e o paciente seja ele adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir
padrões patológicos; prevenir instalação de doenças pulmonares; manter ou
aumentar a amplitude de movimento; reduzir a espasticidade; estimular as
atividades de vida diária; realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar
o tratamento do paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.68.10 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
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Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 4267

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

1
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.68.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
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Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.68.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4300

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.

6.68.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4314

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.69 Setor: ESF Palmerinha/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.022
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.69.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
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perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 220 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
Página: 4341

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.70 Setor: ESF Parque das Árvores - 081.025
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
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fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.70.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 43 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4347

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.70.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4362

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.70.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 47 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 410 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
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vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.70.4 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4392

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Não Aplicável

Não

Intensidade: = 43 dB(A)

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.70.5 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 43 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
Página: 4411

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.70.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 43 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
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6.71 Setor: ESF Parque das Árvores/Serviço de Higienização e Limpeza 081.025
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.71.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4453

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4455

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.72 Setor: ESF Paz e Bem - 081.014
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria complementada com
divisórias navais; teto com acabamento em forro de PVC; piso cimentício revestido
com eucatex; janelas em basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; portas de acesso interno com acabamento em divisória naval.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Não há Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização
adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.72.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4461

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4464

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.72.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
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água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
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Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
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Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
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- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.72.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
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enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
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materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
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com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
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e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
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indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.72.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
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fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
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cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4510

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.72.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
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fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
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coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
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trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.72.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 253 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4539

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4540

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.72.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4562

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.72.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
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Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4569

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.72.9 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
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Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
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08:00 h

= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
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recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.72.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.72.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
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6.72.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
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6.73 Setor: ESF Paz e Bem/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.014
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; teto com acabamento em
forro de PVC; piso cimentício com acabamento em cerâmica; janelas com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; portas de acesso interno com acabamento em
madeira.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Não há Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização
adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.73.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.74 Setor: ESF Pinheiros - 081.030
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
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c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.74.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4660

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4669

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
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6.75 Setor: ESF Pinheiros/Serviço de Higienização e Limpeza - 0081.032
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.75.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
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material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.76 Setor: ESF Planalto - 081.016
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
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0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.76.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4701

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.76.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4705

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.76.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4734

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.76.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
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Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
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vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4746

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 71 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.76.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Decibelímetro
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Intensidade: = 52 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.76.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4793

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.76.7 Função: Médico(a) - Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4806

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4809

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.76.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.76.9 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 4835

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4841

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.
..
6.77 Setor: ESF Planalto/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.016
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.77.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4850

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4855

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4856

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.78 Setor: ESF Primavera - 081.002
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje com revestimento cimentício; aberturas
metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira;
ventilação natural complementada com ventiladores e alguns consultórios com ar
condicionado; iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: os Extintores necessitam de manutenção.
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6.78.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.78.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
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Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.78.3 Função: Assessor A-1 - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar os diretores e chefes em todos os assuntos
de natureza administrativa; elaborar pareceres, estudos, sugestões e providências
executivas necessárias ao desempenho das atividades que lhe forem atribuídas,
mantendo constante relação de confiança com o supervisor imediato; informar ao
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Secretário sobre todo e qualquer problema afeto à Secretaria ou relacionado às
suas atividades e que esteja a merecer providências; exercer, além das atribuições
de seu cargo, aquelas que lhe forem conferidas por lei ou regulamento ou que lhe
forem delegadas ou subdelegadas, e que exijam nível de conhecimento de acordo
com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.78.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
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Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4892

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4893

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
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Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
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tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.78.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

NA
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) -
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02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4912

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4914

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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.

6.78.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
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- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
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Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
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Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não

Intensidade: = 79 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.78.7 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
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TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Insalub.:
Não Insalubre

Não

Intensidade: = 79 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.78.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53,7 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 102 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4973

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.78.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 4982

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
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Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.78.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5009

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5010

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.78.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.78.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5033

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5043

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.
..
6.79 Setor: ESF Primavera/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.002
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje com revestimento cimentício; aberturas
metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira;
ventilação natural complementada com ventiladores e alguns consultórios com ar
condicionado; iluminação natural complementada com artificial.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: os Extintores necessitam de manutenção.
.
Máquinas e Equipamentos
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Carrinho Multifuncional
Marca: Carrinho Multifuncional
Descrição:
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de materiais de limpeza, visando
reduzir o esforço físico do trabalhador.

6.79.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Página: 5051

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
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Intensidade: = 193,1 lx
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
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.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
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CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
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complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
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comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.80 Setor: ESF Recanto Feliz - 081.013
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; forro em PVC; ventilação
natural; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com
vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas externas com estrutura
metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras no ambiente.
- Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com bordas arredondadas.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.80.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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6
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
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segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
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Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.80.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
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Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5082

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.80.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
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postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Página: 5086

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Página: 5091

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5100

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.80.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
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auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.80.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5127

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
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carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
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o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
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indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.80.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
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TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5151

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não

Intensidade: = 79 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.80.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5165

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5169

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.80.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
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Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 5180

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5184

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5187

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.80.9 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
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Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5195

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5197

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.80.10 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.80.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5242

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.80.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
..
6.81 Setor: ESF Recanto Feliz/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.013
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com revestimento em
cerâmica; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de PVC branco e algumas em forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - Há goteiras no ambiente.
- GLP no interior da edificação.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
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- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.81.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
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pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.

.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
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Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
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bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
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- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.82 Setor: ESF Residencial 2000 - 081.012
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; teto com acabamento em
forro de PVC; piso cimentício revestido com eucatex; janelas em basculantes com
vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso interno com
acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Não há Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização
adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.82.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.82.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5275

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.82.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5296

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
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- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5301

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5303

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.82.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
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Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
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proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5319

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.82.5 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5323

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5329

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
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TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5334

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.82.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 175 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.82.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
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Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5361

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
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Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5376

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.82.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5380

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5385

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5387

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.82.9 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 52,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.82.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Intensidade: = 52,7 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 5417

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.82.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
..
6.83 Setor: ESF Residencial 2000/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; teto com acabamento em
forro de PVC; piso cimentício com acabamento em cerâmica; janelas com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; portas de acesso interno com acabamento em
madeira.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Não há Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização
adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras com tampa e
sabonete líquido.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.83.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.84 Setor: ESF Rio das Pedras - 081.029
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.84.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.84.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5461

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.84.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 342 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Página: 5485

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.84.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 342 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.84.5 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 342 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5520

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5527

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.84.6 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5539

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.84.7 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 5551

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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.

6.84.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5571

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.85 Setor: ESF Rio das Pedras/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.029
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.85.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NRPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
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Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.86 Setor: ESF Santa Cruz - 081.015
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
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c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.86.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.86.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
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água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
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Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
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Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
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- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.86.3 Função: Agente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar serviço em âmbito da saúde pública, identificando
e analisando necessidades e aplicando métodos e processos básicos de serviço
social; atuação psicossocial por meio de aconselhamento; buscar a necessária
atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da
atenção em saúde; prestar atendimento aos usuários, levando em conta os
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diversos aspectos da constituição do sujeito; participar de reuniões de equipe nas
unidades.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 190 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
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atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.86.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
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contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
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da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5627

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
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atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.86.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 365 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 365 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.86.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5706

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.86.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar palestras em escolas e empresas; fazer a
regulação das multiespecialidades, fisioterapia, psicologia, curativos especiais;
atender pacientes no SAE no Programa de Controle ao Tabagismo de Guarapuava;
realizar consultas de enfermagem; exercer atividades como coordenadora e
fisioterapeuta no Programa Antitabagismo nas terças-feiras e quarta-feiras a noite
no SAE.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.10 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar atendimento de pacientes que necessitem de
estimulação fonoaudiológica para possibilitar o desenvolvimento da comunicação
oral e/ou escrita, bem como promover a reabilitação dos problemas de voz, fala,
audição e linguagem; realizar triagem e anamnese completa dos casos inscritos
para planejamento dos seus trabalhos de acompanhamento e tratamento dos
mesmos; reencaminhar os pacientes aos profissionais envolvidos, posicionando-os
sobre o diagnóstico e prognóstico de cada caso e orientando-os sobre a conduta a
ser adotada; colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam
assuntos de sua competência; participar de reuniões com outros profissionais,
visando obter subsídios ou parcerias para implantação ou melhoria dos serviços
prestados; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialização; participar de
pesquisas relacionadas à área de fonoaudióloga; desenvolver trabalhos de
prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua
especialização, buscando favorecer a difusão de conhecimento; zelar pela guarda,
conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos; executar outras tarefas
correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior; participar do
planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos
serviços prestados no setor de sua atuação.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5724

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5727

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5737

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.86.12 Função: Médico(a) Especialista - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.13 Função: Médico(a) Gen. de P. A. 20H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5765

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 49 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5769

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.14 Função: Médico(a) Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5785

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 49 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 480 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5794

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.15 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo;
participar de orientação a grupo a cada 15 dias; efetuar levantamentos; realizar
atendimentos domiciliares sob demanda; efetuar avaliações antopométricas (peso,
altura e estado nutricional); promover a orientação; efetuar a liberação de
suplementos quando necessário.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.86.16 Função: Professor(a) de Educação Física - CBO: 232120 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar palestras; fazer a regulação das
multiespecialidades; atender pacientes no SAE no Programa de Controle ao
Tabagismo de Guarapuava; executar demais atividades relacionadas ao cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.86.17 Função: Psicólogo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o fechamento de pontos dos servidores; realizar
reuniões de equipe; realizar atendimentos tanto individual quanto em grupo; realizar
palestras, visitas domiciliares; realizar matriciamento junto às UBS e demais
serviços da rede; elaborar projetos; emitir relatórios e declarações.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5811

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.86.18 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.86.19 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.87 Setor: ESF Santa Cruz/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.015
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.87.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 60 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 220 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5855

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
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Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.88 Setor: ESF Santana - 081.024
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
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0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.88.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 61 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.88.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
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água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
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Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
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Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5877

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
Observações:
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- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.88.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
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enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Página: 5886

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5888

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
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dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5895

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
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com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5897

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
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indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.88.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
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- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
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- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.88.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
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de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Insalub.:
Não Insalubre

Não

Intensidade: = 67 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.88.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5945

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.88.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 59 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 230 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.88.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 61 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
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e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 5987

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.88.9 Função: Médico(a) - Gen. de P. A. 40H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.88.10 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.88.11 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 61 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6039

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.88.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 61 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 280 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6065

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.89 Setor: ESF Santana/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.024
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.89.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NRPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 215 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
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Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6079

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.90 Setor: ESF São Cristovão - 081.013
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas externas com estrutura
metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: os Extintores necessitam de manutenção.
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6.90.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6084

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.90.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
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Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.90.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.90.4 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6129

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.90.5 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermeiro(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 6143

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.90.6 Função: Médico(a) - Generalista PSF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.90.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6177

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Página: 6181

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6188

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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..
6.91 Setor: ESF São Cristovão/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto bruto polido; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje com forro de PVC branco; portas internas com acabamento
em madeira.
As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: os Extintores necessitam de manutenção.
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6.91.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6196

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.92 Setor: ESF São Miguel - 081.028
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.92.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.92.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.92.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 62 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6253

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.92.4 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.92.5 Função: Médico(a) - Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.92.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6297

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
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Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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..
6.93 Setor: ESF São Miguel/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.028
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6310

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.93.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.94 Setor: ESF Tancredo Neves - 081.017
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.94.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.94.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
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Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.94.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
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postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6347

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
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Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.94.4 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6370

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6380

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.94.5 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
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Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.94.6 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 253 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.94.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 59,3 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 400 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6426

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.94.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 6440

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6448

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6449

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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.
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6.94.9 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.94.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56,3 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6487

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6488

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6490

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.94.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
Página: 6496

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.94.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem I - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56,3 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
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EPC é Eficaz:
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Periculosidade:
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6521

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.95 Setor: ESF Tancredo Neves/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.017
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.95.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NRPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 350 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6540

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
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material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.96 Setor: ESF Vila Bela - 081.018
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
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0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.96.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 283 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6546

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.96.2 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
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Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6561

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.96.3 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
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postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6576

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.96.4 Função: Auxiliar de S. Bucal ESF - PSS - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
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auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
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hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 61 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.96.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6601

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
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individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6603

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
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proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
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interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
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parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
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.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 61 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
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risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.96.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.96.7 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 62 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.96.8 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Não Aplicável

Não

Intensidade: = 53,5 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 283 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.96.9 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar palestras em escolas e empresas; fazer a
regulação das multiespecialidades, fisioterapia, psicologia, curativos especiais;
atender pacientes no SAE no Programa de Controle ao Tabagismo de Guarapuava;
realizar consultas de enfermagem; exercer atividades como coordenadora e
fisioterapeuta no Programa Antitabagismo nas terças-feiras e quarta-feiras a noite
no SAE.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
.
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6.96.10 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53,5 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 283 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6689

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.96.11 Função: Médico(a) G. de PSF 40H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53,5 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 283 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6713

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.96.12 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6716

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53,5 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 283 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6727

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.96.13 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 283 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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..
6.97 Setor: ESF Vila Bela/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.018
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e
sabonete líquido. Porém, não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.97.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NRPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
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individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.98 Setor: ESF Vila Carli - 081.009
.
Descrição Física do Ambiente: Recepção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
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c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.98.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
6.98.2 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
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.
Atividade: Recepcionista
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar a recepção a todos os pacientes e visitantes do
posto de saúde; encaminhar e acompanhar pacientes até o atendimento; auxiliar na
locomoção dos mesmos quando necessário; organizar fichas clínicas e prontuários
médicos; registrar resultados das consultas médicas; fazer agendamentos e
consultar agendas dos médicos; auxiliar nas áreas administrativas necessárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.98.3 Função: Agente de Combate às Endemias - CBO: 515140 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: PNCD - Programa Nacional de Controle a Dengue
(Aedes Aegypti):
- Realizar ações diárias de controle ao mosquito Aedes Aegypti, qual é o agente
transmissor das patologias: Dengue, ZikaVírus e Febre Chicungunya, gerenciados
pelas diretrizes nacionais de combate a endemias do ministério da saúde.
- Realizar ações nas unidades de saúdes e visitas domiciliares a pacientes.
- Realizar ações de vistorias em residências e terrenos baldios com possível
exposição a materiais biológicos e contaminantes como em ferros velhos,
cemitérios, logradouros públicos, locais com presença de lixos urbanos, animais
errantes agressores e peçonhentos (zoonoses), entre outros.
- Realizar ações de bloqueio e tratamento focal, com manipulação de inseticidas e
larvicidas (Sumilarv 0,5g).
- Realizar a coleta de larvas em locais de difícil acesso.
PNEM - Programa Nacional de Erradicação a Microcefalia:
- Realizar ações diárias em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias para controle e erradicação do Aedes Aegypti.
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos:
- Realizar o controle de doenças transmitidas tanto do homem x animais, animais x
homem, intervindo, investigando, fiscalizando e realizando bloqueio dos possíveis
meios de transmissão.
- Realizar a coleta de animais suspeitos para monitoramento (cães, gatos e
morcegos).
- Controlar a exposição a zoonoses como Raiva, Tuberculose, Cisticercose,
Leishmaniose, Hantavirose, Leptospirose, Doença de Chagas (tríatomideos),
Brucelose, Toxoplasmose, Febre Amarela (macacos), entre outras.
- Realizar o controle, investigação e bloqueio de acidentes por animais
peçonhentos, coleta dos animais peçonhentos para análise (lonomia, aracnídeos,
escorpiões. serpentes, entre outros de interesse em saúde pública) - SINAP.
Saneamento Básico:
- Realizar ações em locais sem rede coletora de esgotos sanitários, residências
com fossas sépticas, ligações clandestinas de águas residuais e despejos em vias
publicas.
- Realizar o monitoramento parasitológico de hortaliças.
- Exposição a Gás Metano.
- Realizar a fiscalização em aterro sanitário.
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano:
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Controlar, fiscalizar e realizar ações como:
- Realizar ações de fiscalização e monitoramento do sistema de abastecimento de
água no município.
- Realizar ações de armazenamento e distribuição de ácido tricloroisocianúrico para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de estratégia do Hipoclorito de sódio 2,5%, insumo para
desinfecção de água para consumo humano.
- Realizar ações de efetivação da eficácia de tratamento de água para consumo
humano, correta aplicação dos produtos de desinfecção (SAA, SAC, SAI).
- Realizar ações de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água de
consumo humano (em implantação).
- Realizar ações integradas de análise de projetos, vistoria e investigações em
empresas que executam atividades de alto risco ambiental (Câmara Técnica
Permanente SEMAG) PORTARIA Nº 518/2017.
Área de Serviços de Saúde e Interesse á Saúde:
- Realizar ações e inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos prestadores
de serviços/produtos na área de saúde.
Área de Alimentos:
- Realizar a inspeção sanitária em todos os estabelecimentos referente a área de
alimentos.
Programa Leite das Crianças:
Executar vistoria rotineira nos pontos de distribuição e redistribuição do leite com
apreensão (TAA) de amostra do leite para analise laboratorial (semanal).
Fiscalização do laticínio fornecedor do leite, produção, câmaras frias, veículos de
transporte refrigerados, etc.
Reclamações/Denúncias:
Executar ações de vigilância sanitária em todas as áreas onde houver reclamações
ou denúncias, como criações de animais em área urbana, lançamento irregular de
águas residuais e esgoto. Abate Clandestino de animais. Atividades de reciclagem
de materiais e lixos, entre outras.
Realizar a fiscalização do uso de produtos fumígenos em casas noturnas, bares,
restaurantes, lanchonetes e afins.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige, a prestação de serviço externo
para execução de suas atividades. O detentor deste cargo dirige veículo leve,
correspondente à categoria da Carteira Nacional de Habilitação que possui.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da empresa.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de alergias e dermatoses.
Fonte Geradora:
Coleta de larvas para análise.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Procedimento
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Circulação em terrenos desnivelados.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Protetor Solar Profissional
CA EPI: NA Situação:
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões diversas, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente de possíveis ataques de animais domésticos durante visitas
domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e visitas
domiciliares.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Sumilarv - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
O contato com os olhos e com a pele causa irritação leve, sendo necessário seguir
as recomendações de utilização e monitoramento de saúde periódico de acordo
com as exigências do Ministério da Saúde.
Fonte Geradora:
Aplicação de Sumilarv 0,5g Granulado - Diariamente.
Composição química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether. Grupo
químico: Éter piridiloxipropílico. Classificação toxicológica: Classe IV.
Trajetória e Meios de Propagação:
Possibilidade de contato dérmico e respiratório.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Capacitação Sobre a Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos NR-31.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
e Óculos de Proteção Visual com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Cumprimento das recomendações de utilização e monitoramento de saúde
periódico de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
- Não fumar ou comer durante a aplicação; manter o produto na embalagem
original; não reutilizar as embalagens vazias; evitar o contato com a pele e os
olhos; advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
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Observações:
- FISPQ anexa.
- Revisão da literatura científica disponível, o GDWQ - IPCS (Guidelines for
Drinking Water Quality- Intenational Programe on Chemical Safety) o produto foi
considerado seguro para uso no controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em água
de consumo humano (WHO/SDE/WSH/07.01/10). O resultado das avaliações
realizadas pelo IPCS/OMS mostra que o produto não tem ação carcinogênica,
teratogênica ou genotóxica. A dose letal mediana oral (DL50) é acima de 5.000 mg
i.a/Kg de peso corporal em animais testados. A toxicidade cutânea aguda também
é baixa, com valores de DL50 maiores do que 2.000mg/kg de peso corporal. A
CL50 da exposição por inalação determinada foi superior a 1,3mg/l de ar.
Organização Mundial de Saúde (2001) classifica o pyriproxyfen 0,5G como
improvável de causar danos à saúde em uso normal (OMS 2001).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.98.4 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
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postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Página: 6793

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6796

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
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Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.98.5 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6810

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 253 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6820

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Tempo de
Exposição:
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.98.6 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 253 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Página: 6830

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
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vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.98.7 Função: Cirurgião Dentista ESF - PSS - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 253 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6849

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6861

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.98.8 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53,7 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 102 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6869

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6872

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.98.9 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6885

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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Perfurocortante
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Situação: Utilizado
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Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6895

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
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recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6899

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.98.10 Função: Guardião - CBO: 517420 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Exercer a vigilância de edifícios públicos e outros
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas não autorizadas e
outras anormalidades; exercer a fiscalização através de serviços de segurança a
parte física e patrimonial, zelando pelo cumprimento das normas de segurança e
vigilância em logradouros públicos municipais.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16 e Portaria N° 1.885, de 2 de dezembro de 2013) e não se enquadra como
atividade especial segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 - são merecedores do
adicional de periculosidade os empregados das empresas prestadoras de serviço
nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de
segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da
Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores e/ou empregados
que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações
metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos,
contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 112 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
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queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
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nociva das radiações UVA e UVB.
.
Roubos e Outras Espécies de Violência Física Mecânico/Acidentes
- 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Proveniente do desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Executar a atividade de vigilância patrimonial em estabelecimentos públicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se aplica.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Conceito de Segurança Orgânica (conforme abordado na NR-16, Anexo 03), de
maneira geral, é toda ação, cautelas e medidas de proteção adotadas por uma
organização.
- Toda pessoa jurídica de direito privado (possuidora de CNPJ) pode obter na
Polícia Federal a autorização para constituir um Serviço Orgânico de Segurança,
mediante o preenchimento dos requisitos legais, por meio de um processo de
solicitação de autorização.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63,6 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.98.11 Função: Médico(a) - Especialista - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6916

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.98.12 Função: Médico(a) - Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6926

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6931

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6938

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.98.13 Função: Médico(a) - Programa mais Médico - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6945

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.98.14 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 6966

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.98.15 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
..
6.99 Setor: ESF Vila Carli/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.009
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Escadas sem corrimão e sem Fitas Antiderrapantes.
- Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
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- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Corrimão/Guarda-Corpo
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
O Corrimão deve ser feito de material resistente, de boa qualidade e não deve
apresentar nós, nem rachadura. O mesmo deve possuir as mesmas características
mínimas do Guarda-Corpo.
A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos em Sistema de
Guarda-Corpo e Rodapé, deve atender aos seguintes requisitos:
a) Ser construída com altura de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para o
travessão superior e 0,70 m (setenta centímetros) para o travessão intermediário.
b) Ter rodapé com altura de 0,20 m (vinte centímetros).
c) Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o
fechamento seguro da abertura.
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.99.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.100 Setor: ESF Xarquinho I - 081.012
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Salas com mofo.
- Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com bordas arredondadas.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.100.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 48 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.100.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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EPC é Eficaz:
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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CREA-PR – PR-87026/D
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.100.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 466 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.100.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 466 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
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de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Intensidade: = 79 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.100.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 53,7 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 102 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.100.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.100.7 Função: Medico Generalista de ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7111

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.100.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7116

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7132

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Página: 7133

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.100.9 Função: Técnico em Saúde Bucal - CBO: 322405 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica; executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados. Insalubridade de
Grau Médio.
Enquadramento de atividade especial segundo regulamento da Previdência Social.
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 466 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
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para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7141

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes.
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Possibilidade de respingos de material biológico e ao realizar o manuseio de
produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos com substâncias escorregadias.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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6.100.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.100.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Elidido pelo uso Grau de
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7188

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

..
6.101 Setor: ESF Xarquinho I/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.012
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Salas com mofo.
- GLP no interior da edificação.
- Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com bordas arredondadas.
- Não há disponibilidade de bebedouro e, consequentemente, de copos
descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenções.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.101.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
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exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
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tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
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LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.102 Setor: ESF Xarquinho II - 081.011
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7205

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.102.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 289 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7208

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.102.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 53 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.102.3 Função: Auxiliar em Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes; auxiliar na
orientação e prevenção de doenças bucais, participando de projetos educativos;
auxiliar em procedimentos odontológicos sob supervisão do Cirurgião Dentista;
fazer a lavagem e assepsia dos materiais utilizados nos procedimentos; esterilizar
materiais em autoclave; organizar o ambiente de trabalho efetuando limpezas;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
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Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 138 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Touca Descartável de Uso Hospitalar e e Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
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Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
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- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
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Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.102.4 Função: Cirurgião Dentista - CBO: 223232 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica e executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
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polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
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Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 138 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Página: 7252

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscaras Descartáveis.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Látex
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
- Possibilidade de respingos de material biológico.
- Probabilidade de respingo ao realizar o manuseio de produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.102.5 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 48,9 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 126 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7276

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Sim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.102.6 Função: Estagiário(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Enfermagem
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis e
curativos; realizar consultas e procedimentos de enfermagem, visando a
recuperação da saúde do enfermo; implementar ações para a promoção da saúde
junto à comunidade; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau Médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 289 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7292

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7296

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.102.7 Função: Guardião - CBO: 517420 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Exercer a vigilância de edifícios públicos e outros
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas não autorizadas e
outras anormalidades; exercer a fiscalização através de serviços de segurança a
parte física e patrimonial, zelando pelo cumprimento das normas de segurança e
vigilância em logradouros públicos municipais.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16 e Portaria N° 1.885, de 2 de dezembro de 2013) e não se enquadra como
atividade especial segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 - são merecedores do
adicional de periculosidade os empregados das empresas prestadoras de serviço
nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de
segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da
Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores e/ou empregados
que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações
metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos,
contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 112 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
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queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: inviabilidade.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Utilização:
Protetor Solar Profissional Fator 30 para realização de atividades em ambiente
externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele contra a ação
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nociva das radiações UVA e UVB.
.
Roubos e Outras Espécies de Violência Física Mecânico/Acidentes
- 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Proveniente do desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Executar a atividade de vigilância patrimonial em estabelecimentos públicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se aplica.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Conceito de Segurança Orgânica (conforme abordado na NR-16, Anexo 03), de
maneira geral, é toda ação, cautelas e medidas de proteção adotadas por uma
organização.
- Toda pessoa jurídica de direito privado (possuidora de CNPJ) pode obter na
Polícia Federal a autorização para constituir um Serviço Orgânico de Segurança,
mediante o preenchimento dos requisitos legais, por meio de um processo de
solicitação de autorização.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63,6 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
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Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.102.8 Função: Médico(a) - Programa mais Médicos - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 49,7 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 289 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7321

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.102.9 Função: Técnico em Saúde Bucal - CBO: 322405 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência odontológica em postos de saúde;
planejar, elaborar e avaliar programas de saúde pública; atender e orientar
pacientes; realizar tratamento odontológico de doenças gengivais, de canais e
extração de dentes; diagnosticar e avaliar pacientes e, em decorrência, planejar o
melhor tratamento para os mesmos; administrar o local e as condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; desenvolver
pesquisas na prática odontológica; executar demais atividades relacionadas ao
cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados. Insalubridade de
Grau Médio.
Enquadramento de atividade especial segundo regulamento da Previdência Social.
Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999. Código 3.0.1 - Micro-organismos e Parasitas
Infectocontagiosos Vivos e suas Toxinas. a) Trabalhos em estabelecimentos de
saúde em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
- Limpeza em geral e assepsia.
- Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 466 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
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para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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.
Cresol, Todos os Isômeros - 02.01.235
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
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13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Formaldeído (Formol ou Aldeído Fórmico) 02.01.423
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Glicerina, Névoas - 02.01.448
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Formocresol utilizado em procedimentos odontológicos durante a mumificação da
polpa dentária.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Ar e contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
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Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material contaminado.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar Treinamento de Biossegurança Hospitalar.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
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Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: Coletor de Material Perfurocortante.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes.
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Possibilidade de respingos de material biológico e ao realizar o manuseio de
produtos químicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Óculos de Proteção.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos com substâncias escorregadias.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 79 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7345

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
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6.102.10 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 49,7 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 289 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7360

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.102.11 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Atividade: Sala de Vacinas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela Sala de Vacinas; fazer curativos
eletivos; realizar aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos;
atender pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar
esterilização de materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial;
organizar salas e postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e
postos de enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 289 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7379

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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..
6.103 Setor: ESF Xarquinho II/Serviço de Higienização e Limpeza - 081.011
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; teto em laje; basculantes em
metal e vidro liso; ventilação natural; portas externas com estrutura metálica e vidro
liso transparente.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7383

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.103.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
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material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7391

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
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passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
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Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.104 Setor: Gabinete do Secretário - 031.036
.
Descrição Física do Ambiente: Gabinete do Secretário de Saúde:
Paredes em alvenaria e algumas partes em divisórias navais; piso cimentício com
acabamento em tacos de madeira; teto com acabamento em laje; janelas com vidro
liso transparente; ventilação natural; portas de acesso interno em madeira.
Sala de Reuniões:
Paredes em alvenaria e algumas partes em divisórias navais; piso cimentício com
acabamento em tacos de madeira; teto com acabamento em laje; janelas com vidro
liso transparente; ventilação natural complementado com ar-condicionado; portas
de acesso interno em madeira.
Observação do Setor: - Não há sinalização nos Hidrantes.
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- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
obstruídos.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
não há lixeiras com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.104.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Secretário(a) Executiva do Conselho Municipal de Saúde
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação,
organização de documentos e convocação de reuniões; elaborar compromissos e
informações junto a órgãos de direção, a fim de assegurar e agilizar o fluxo de
trabalho administrativo do setor.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.104.2 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Conselho Local de Saúde
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação,
organização de documentos e convocação de reuniões; elaborar compromissos e
informações junto a órgãos de direção, a fim de assegurar e agilizar o fluxo de
trabalho administrativo do setor.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.104.3 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Assessoria Administrativa de Gabinete
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar os diretores e chefes em todos os assuntos
de natureza administrativa; elaborar pareceres, estudos, sugestões e providências
executivas necessárias ao desempenho das atividades que lhe forem atribuídas,
mantendo constante relação de confiança com o supervisor imediato; informar ao
Secretário sobre todo e qualquer problema afeto à Secretaria ou relacionado às
suas atividades e que esteja a merecer providências; exercer, além das atribuições
de seu cargo, aquelas que lhe forem conferidas por lei ou regulamento ou que lhe
forem delegadas ou subdelegadas, e que exijam nível de conhecimento de acordo
com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.104.4 Função: Assessor A-1 - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar os diretores e chefes em todos os assuntos
de natureza administrativa; elaborar pareceres, estudos, sugestões e providências
executivas necessárias ao desempenho das atividades que lhe forem atribuídas,
mantendo constante relação de confiança com o supervisor imediato; informar ao
Secretário sobre todo e qualquer problema afeto à Secretaria ou relacionado às
suas atividades e que esteja a merecer providências; exercer, além das atribuições
de seu cargo, aquelas que lhe forem conferidas por lei ou regulamento ou que lhe
forem delegadas ou subdelegadas, e que exijam nível de conhecimento de acordo
com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.104.5 Função: Médico(a) - Especialista - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58,9 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.104.6 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação,
organização de documentos e convocação de reuniões; elaborar compromissos e
informações junto a órgãos de direção, a fim de assegurar e agilizar o fluxo de
trabalho administrativo do setor.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.104.7 Função: Psicólogo(a) - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Atividade: Diretor(a) de Gestão de Planejamento do SUS
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Gerenciar e dirigir equipe de trabalho e apoio direto à
Secretaria em que esteja vinculado, determinando as atividades e orientando
execuções, observando as diretrizes; determinar o encaminhamento e a
execução de atribuições pertinentes, obedecendo as diretrizes da Administração;
participar das decisões político-administrativas; prestar contas sempre que
solicitado; despachar, assinar e visar todos os documentos que tramitam e que se
fizerem necessários, bem como fazer com que os servidores cumpram as
determinações expressas no Regime Jurídico Único dos Servidores do
Município; podendo desenvolver atividades supervisão de processos licitatórios,
supervisão de processos de compras e controle de cadastro de fornecedores,
supervisão referente formalização, gestão e fiscalização de contratos, entre outras
atribuições próprias do cargo e demais atividades designadasque exijam nível de
conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 87 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
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do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.104.8 Função: Secretário Municipal - CBO: 111415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.104.9 Função: Telefonista - CBO: 422205 GFIP: 1
.
Atividade: Oficial Administrativo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar ligações e chamadas telefônicas por meio de
dispositivos; operar aparelhos telefônicos, manejando seus dispositivos; fornecer
informações e repassá-las a terceiros; repassar recados; manter atualizada a
agenda de telefones úteis; executar outras atividades correlatas ao cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 433 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
.
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Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Ruídos acima do limite de tolerância: possibilidade de surdez ou Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído - PAIR.
Além da Surdez, o ambiente ruidoso pode gerar distúrbios relacionados ao estresse
e a outros problemas de ordem psíquica, fisiológica e anatômica. O indivíduo pode
apresentar vasoconstrição, taquicardia, hipertensão arterial, distúrbios digestivos,
fadiga muscular, irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, desconforto, entre outros.
Além disso, a comunicação oral pode ficar extremamente prejudicada no trabalho,
dificultando a compreensão de ordens verbais, avisos de alerta ou perigo.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.105 Setor: Laboratório Municipal - 1000000000
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje; aberturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural; iluminação
natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Torneira com filtro, porém não existem copos descartáveis
disponíveis.
- Existem Extintores em áreas comuns, porém, estão com a carga vencida e não
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possuem placas de sinalização e um deles encontra-se obstruído.
- Existem banheiros no local de trabalho e estes são dotados de sabonete líquido,
lixeiras com tampa e papéis-toalha.
- Botijão de gás no interior do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
OBS: Carga vencida e sem sinalização.
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6.105.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Receber material biológico para exames; organizar e
direcionar ao local apropriado para análise de cada tipo de material; auxiliar na
lavagem de utensílios e materiais utilizados nas análises; auxiliar nas digitações de
relatórios e parecer técnico.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14: Agente Micro-organismo
Trabalhos e Operações em Contato Permanente com Pacientes, Animais ou com
Material Infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: DECRETO Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE
1999 - Item: 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
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Assepsia do ambiente e mãos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca Descartável de Uso Hospitalar e
Vestimenta para Serviços de Saúde.
A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2 - N95,
Óculos de Proteção Visual e calçado de segurança com C.A, conforme orientações
da NR-06 (vide EPIs por função [PPRA]).
Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção do usuário contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou
alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
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para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Recomendado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Utilizado
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido, eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Hipoclorito de sódio 1%.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato dérmico e propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de óculos de proteção
visual e respirador PFF2 - N95.
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 13959 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação:
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Técnica Utilizada: Análise da
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Manipulação de material biológico coletado para análises clínicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril e Máscara Cirúrgica.
Outros: utiliza Vestimenta para Serviços de Saúde.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2-N95 e
óculos de proteção visual com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por
função [PPRA]).
Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
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contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Cirúrgica
Situação: Utilizado
Utilização:
Máscara Cirúrgica ao realizar procedimentos em geral.
- Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional da saúde em
procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, bem como eventuais
respingos de sangue, fluídos corporais, secreções e excreções.
- Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca.
- A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a
95% para partículas de 3,2um de acordo com a ABNT - NBR 15052 de 31/03/2004.
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substância química (médico-hospitalar) e material
biológico (sangue e secreções).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliar os riscos da execução da atividade, selecionando equipamentos de
proteção individual adequados.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderá ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mau estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por função [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 64 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Ruídos acima do limite de tolerância: possibilidade de surdez ou Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído - PAIR.
Além da Surdez, o ambiente ruidoso pode gerar distúrbios relacionados ao estresse
e a outros problemas de ordem psíquica, fisiológica e anatômica. O indivíduo pode
apresentar vasoconstrição, taquicardia, hipertensão arterial, distúrbios digestivos,
fadiga muscular, irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, desconforto, entre outros.
Além disso, a comunicação oral pode ficar extremamente prejudicada no trabalho,
dificultando a compreensão de ordens verbais, avisos de alerta ou perigo.
Fonte Geradora:
Funcionamento das centrifugas 84 dB(A) - Exposição Média de 30 minutos/dia.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ondas sonoras.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviabilidade.
Quanto ao EPI: inviabilidade.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Enclausuramento de Fontes Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica
de Ruido
para enclausuramento de fontes de ruído.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.105.2 Função: Farmacêutico Bioquímico - CBO: 223405 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar atividades referente as análises de amostras
biológicas, visando diagnóstico clínico, tratamento ou prevenção de doenças;
realizar análises microbiológicas, hematológicas, imunológicas e urinálise; emitir
relatórios e parecer técnico sobre as atividades realizadas executar demais
atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14: Agente Micro-organismo
Trabalhos e Operações em Contato Permanente com Pacientes, Animais ou com
Material Infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: DECRETO Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE
1999 - Item: 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
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Fonte Geradora:
Assepsia do ambiente e mãos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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Nível de Iluminação:= 385 lx

NA
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca Descartável de Uso Hospitalar e
Vestimenta para Serviços de Saúde.
A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2 - N95,
Óculos de Proteção Visual e calçado de segurança com C.A, conforme orientações
da NR-06 (vide EPIs por função [PPRA]).
Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção do usuário contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou
alteração posterior).
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
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instalações internas e indústrias em geral.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Recomendado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Utilizado
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido, eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Hipoclorito de sódio 1%.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato dérmico e propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de óculos de proteção
visual e respirador PFF2 - N95.
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação:
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
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PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
Luva de Látex
CA EPI: 13959 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Manipulação de material biológico coletado para análises clínicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril e Máscara Cirúrgica.
Outros: utiliza Vestimenta para Serviços de Saúde.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2-N95 e
óculos de proteção visual com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por
função [PPRA]).
Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Cirúrgica
Situação: Utilizado
Utilização:
Máscara Cirúrgica ao realizar procedimentos em geral.
- Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional da saúde em
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procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, bem como eventuais
respingos de sangue, fluídos corporais, secreções e excreções.
- Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca.
- A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a
95% para partículas de 3,2um de acordo com a ABNT - NBR 15052 de 31/03/2004.
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substância química (médico-hospitalar) e material
biológico (sangue e secreções).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliar os riscos da execução da atividade, selecionando equipamentos de
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proteção individual adequados.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderá ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mau estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por função [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 64 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Ruídos acima do limite de tolerância: possibilidade de surdez ou Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído - PAIR.
Além da Surdez, o ambiente ruidoso pode gerar distúrbios relacionados ao estresse
e a outros problemas de ordem psíquica, fisiológica e anatômica. O indivíduo pode
apresentar vasoconstrição, taquicardia, hipertensão arterial, distúrbios digestivos,
fadiga muscular, irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, desconforto, entre outros.
Além disso, a comunicação oral pode ficar extremamente prejudicada no trabalho,
dificultando a compreensão de ordens verbais, avisos de alerta ou perigo.
Fonte Geradora:
Funcionamento das centrifugas 84 dB(A) - Exposição Média de 30 minutos/dia.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ondas sonoras.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviabilidade.
Quanto ao EPI: inviabilidade.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Enclausuramento de Fontes Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica
de Ruido
para enclausuramento de fontes de ruído.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.105.3 Função: Oficial Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Requisitar material de laboratório e verificar a sua correta
especificação e acondicionamento; receber e encaminhar para análise as amostras,
bem como acondicionar e armazenar adequadamente as contraprovas; auxiliar na
organização do ambiente de trabalho.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14: Agente Micro-organismo
Trabalhos e Operações em Contato Permanente com Pacientes, Animais ou com
Material Infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: DECRETO Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE
1999 - Item: 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
Atendimento a Pacientes em Estabelecimentos Destinados aos Cuidados da Saúde
Humana - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Manipulação de material biológico coletado para análises clínicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril e Máscara Cirúrgica.
Outros: utiliza Vestimenta para Serviços de Saúde.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2-N95 e
óculos de proteção visual com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por
função [PPRA]).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7480

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
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bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
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instalações internas e indústrias em geral.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Cirúrgica
Situação: Utilizado
Utilização:
Máscara Cirúrgica ao realizar procedimentos em geral.
- Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional da saúde em
procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, bem como eventuais
respingos de sangue, fluídos corporais, secreções e excreções.
- Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca.
- A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a
95% para partículas de 3,2um de acordo com a ABNT - NBR 15052 de 31/03/2004.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Ruídos acima do limite de tolerância: possibilidade de surdez ou Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído - PAIR.
Além da Surdez, o ambiente ruidoso pode gerar distúrbios relacionados ao estresse
e a outros problemas de ordem psíquica, fisiológica e anatômica. O indivíduo pode
apresentar vasoconstrição, taquicardia, hipertensão arterial, distúrbios digestivos,
fadiga muscular, irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, desconforto, entre outros.
Além disso, a comunicação oral pode ficar extremamente prejudicada no trabalho,
dificultando a compreensão de ordens verbais, avisos de alerta ou perigo.
Fonte Geradora:
Funcionamento das centrifugas 84 dB(A) - Exposição Média de 30 minutos/dia.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ondas sonoras.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviabilidade.
Quanto ao EPI: inviabilidade.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Enclausuramento de Fontes Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica
de Ruido
para enclausuramento de fontes de ruído.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.105.4 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza das
dependências do laboratório municipal; recolher resíduos sólidos dos banheiros e
dar a destinação adequada, mantendo as condições de higiene e conservação do
ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados em local apropriado;
realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação de superior
imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14: Agente Micro-organismo
Trabalhos e Operações em Contato Permanente com Pacientes, Animais ou com
Material Infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: DECRETO Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE
1999 - Item: 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
Atendimento a Pacientes em Estabelecimentos Destinados aos Cuidados da Saúde
Humana - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
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Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
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estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
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Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
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.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Fita Antiderrapante.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 64 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Ruídos acima do limite de tolerância: possibilidade de surdez ou Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído - PAIR.
Além da Surdez, o ambiente ruidoso pode gerar distúrbios relacionados ao estresse
e a outros problemas de ordem psíquica, fisiológica e anatômica. O indivíduo pode
apresentar vasoconstrição, taquicardia, hipertensão arterial, distúrbios digestivos,
fadiga muscular, irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, desconforto, entre outros.
Além disso, a comunicação oral pode ficar extremamente prejudicada no trabalho,
dificultando a compreensão de ordens verbais, avisos de alerta ou perigo.
Fonte Geradora:
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Funcionamento das centrifugas 84 dB(A) - Exposição Média de 30 minutos/dia.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ondas sonoras.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviabilidade.
Quanto ao EPI: inviabilidade.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Enclausuramento de Fontes Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica
de Ruido
para enclausuramento de fontes de ruído.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
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Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
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recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.105.5 Função: Técnico em Laboratório - CBO: 325110 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Receber material biológico para exames; organizar e
direcionar ao local apropriado para análise de cada tipo de material; auxiliar na
lavagem de utensílios e materiais utilizados nas análises; auxiliar nas digitações de
relatórios e parecer técnico.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14: Agente Micro-organismo
Trabalhos e Operações em Contato Permanente com Pacientes, Animais ou com
Material Infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: DECRETO Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE
1999 - Item: 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
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Assepsia do ambiente e mãos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
Observações:
FISPQ anexa.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável, Touca Descartável de Uso Hospitalar e
Vestimenta para Serviços de Saúde.
A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2 - N95,
Óculos de Proteção Visual e calçado de segurança com C.A, conforme orientações
da NR-06 (vide EPIs por função [PPRA]).
Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção do usuário contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou
alteração posterior).
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
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agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Utilizado
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Recomendado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido, eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Hipoclorito de sódio 1%.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato dérmico e propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de óculos de proteção
visual e respirador PFF2 - N95.
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
Observações:
FISPQs anexas.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 13959 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
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e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação:
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Manipulação de material biológico coletado para análises clínicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril e Máscara Cirúrgica.
Outros: utiliza Vestimenta para Serviços de Saúde.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2-N95 e
óculos de proteção visual com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por
função [PPRA]).
Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7509

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
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VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Cirúrgica
Situação: Utilizado
Utilização:
Máscara Cirúrgica ao realizar procedimentos em geral.
- Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional da saúde em
procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, bem como eventuais
respingos de sangue, fluídos corporais, secreções e excreções.
- Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca.
- A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a
95% para partículas de 3,2um de acordo com a ABNT - NBR 15052 de 31/03/2004.
.
Projeção de Partículas com Possibilidade de
Ferimento nos Olhos - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ferimentos nos olhos - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substância química (médico-hospitalar) e material
biológico (sangue e secreções).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliar os riscos da execução da atividade, selecionando equipamentos de
proteção individual adequados.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o
manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para
proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderá ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mau estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por função [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 64 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Ruídos acima do limite de tolerância: possibilidade de surdez ou Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído - PAIR.
Além da Surdez, o ambiente ruidoso pode gerar distúrbios relacionados ao estresse
e a outros problemas de ordem psíquica, fisiológica e anatômica. O indivíduo pode
apresentar vasoconstrição, taquicardia, hipertensão arterial, distúrbios digestivos,
fadiga muscular, irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, desconforto, entre outros.
Além disso, a comunicação oral pode ficar extremamente prejudicada no trabalho,
dificultando a compreensão de ordens verbais, avisos de alerta ou perigo.
Fonte Geradora:
Funcionamento das centrifugas 84 dB(A) - Exposição Média de 30 minutos/dia.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ondas sonoras.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviabilidade.
Quanto ao EPI: inviabilidade.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Enclausuramento de Fontes Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica
de Ruido
para enclausuramento de fontes de ruído.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.105.6 Função: Telefonista - CBO: 422205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Requisitar material de laboratório e verificar a sua correta
especificação e acondicionamento; receber e encaminhar para análise as amostras,
bem como acondicionar e armazenar adequadamente as contraprovas; auxiliar na
organização do ambiente de trabalho.
Jornada de Trabalho da Função: 30 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14: Agente Micro-organismo
Trabalhos e Operações em Contato Permanente com Pacientes, Animais ou com
Material Infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: DECRETO Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE
1999 - Item: 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
Atendimento a Pacientes em Estabelecimentos Destinados aos Cuidados da Saúde
Humana - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna

Página: 7515

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

08:00 h

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Manipulação de material biológico coletado para análises clínicas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não
Estéril e Máscara Cirúrgica.
Outros: utiliza Vestimenta para Serviços de Saúde.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Respirador PFF2-N95 e
óculos de proteção visual com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide EPIs por
função [PPRA]).
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Treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 30695 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
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Página: 7517

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Respirador PFF2 - N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
- É contraindicado que o trabalhador mantenha barba ou outros pelos faciais, pois
poderão interferir no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
- Este respirador não fornece oxigênio.
- Antes de utilizar o equipamento, conforme exigência da NR-06 e da CLT, o
usuário deverá ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso,
além de realizar treinamento para a correta utilização do respirador.
* Deixar imediatamente a área contaminada caso sinta tonturas, enjoos, mal-estar,
cheiro ou gosto do contaminante.
Utilização:
RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras,
névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve
obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a
norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça
Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:
b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra
poeiras, névoas e fumos.
PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de
filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato
concha e resistente a fluídos.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos
contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica, tais como: vírus,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7518

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis,
entre outros, mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou
doenças. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes os
níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para
agentes biológicos perigosos dispersos no ar.
Conservação:
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos, transmitidos
também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após
cada uso.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Cirúrgica
Situação: Utilizado
Utilização:
Máscara Cirúrgica ao realizar procedimentos em geral.
- Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional da saúde em
procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, bem como eventuais
respingos de sangue, fluídos corporais, secreções e excreções.
- Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca.
- A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a
95% para partículas de 3,2um de acordo com a ABNT - NBR 15052 de 31/03/2004.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Possíveis Danos à Saúde:
Ruídos acima do limite de tolerância: possibilidade de surdez ou Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído - PAIR.
Além da Surdez, o ambiente ruidoso pode gerar distúrbios relacionados ao estresse
e a outros problemas de ordem psíquica, fisiológica e anatômica. O indivíduo pode
apresentar vasoconstrição, taquicardia, hipertensão arterial, distúrbios digestivos,
fadiga muscular, irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, desconforto, entre outros.
Além disso, a comunicação oral pode ficar extremamente prejudicada no trabalho,
dificultando a compreensão de ordens verbais, avisos de alerta ou perigo.
Fonte Geradora:
Funcionamento das centrifugas 84 dB(A) - Exposição Média de 30 minutos/dia.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ondas sonoras.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviabilidade.
Quanto ao EPI: inviabilidade.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Enclausuramento de Fontes Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica
de Ruido
para enclausuramento de fontes de ruído.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar;
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.106 Setor: NASF Morro Alto - 081.007
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas com vidro fosco e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas com vidro temperado fosco.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.106.1 Função: Educador Físico - CBO: 224105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento aos usuários em atividades
coletivas; promover a orientação sobre cuidados à saúde; desenvolver atividades
como alongamentos e atividades físicas em grupo; realizar o atendimento aos
pacientes sob demanda das unidades de saúde e demandas espontâneas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.106.2 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições e orientar pacientes; tratar de
pacientes com diversas patologias, sendo elas neurológicas, ortopédica (disfunções
osteomioarticulares e tendíneas resultantes de traumas e suas consequências
imediatas e tardias), osteoporose, síndromes, paralisias, respiratórias (asmas,
bronquites, gripes, efisemas), entre outras; tratar pacientes em pós-operatório, abrir
curativos e fechar; efetuar massagens no local; prevenir deformidades; orientar a
família e o paciente seja ele adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir
padrões patológicos; prevenir instalação de doenças pulmonares; manter ou
aumentar a amplitude de movimento; reduzir a espasticidade; estimular as
atividades de vida diária; realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar
o tratamento do paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7530

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.106.3 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar atendimento de pacientes que necessitem de
estimulação fonoaudiológica para possibilitar o desenvolvimento da comunicação
oral e/ou escrita, bem como promover a reabilitação dos problemas de voz, fala,
audição e linguagem; realizar triagem e anamnese completa dos casos inscritos
para planejamento dos seus trabalhos de acompanhamento e tratamento dos
mesmos; reencaminhar os pacientes aos profissionais envolvidos, posicionando-os
sobre o diagnóstico e prognóstico de cada caso e orientando-os sobre a conduta a
ser adotada; colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam
assuntos de sua competência; participar de reuniões com outros profissionais,
visando obter subsídios ou parcerias para implantação ou melhoria dos serviços
prestados; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialização; participar de
pesquisas relacionadas à área de fonoaudióloga; desenvolver trabalhos de
prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua
especialização, buscando favorecer a difusão de conhecimento; zelar pela guarda,
conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos; executar outras tarefas
correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior; participar do
planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos
serviços prestados no setor de sua atuação.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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6.106.4 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo;
participar de orientação a grupo a cada 15 dias; efetuar levantamentos; realizar
atendimentos domiciliares sob demanda; efetuar avaliações antopométricas (peso,
altura e estado nutricional); promover a orientação; efetuar a liberação de
suplementos quando necessário.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.106.5 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Emitir diagnóstico psicológico através da avaliação da
clientela alvo, sejam eles adultos ou crianças, usando para tantos recursos técnicos
e metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou
encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar em
programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as as ações
desenvolvidas; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa de psicologia, em relação à
saúde; atuar em conjunto com pessoal de enfermagem, quando necessário;
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretária Municipal da Saúde; realizar visitas domiciliares.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.107 Setor: NASF Santa Cruz - 081.015
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas externas com estrutura
metálica e vidro liso transparente.
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Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.107.1 Função: Educador Físico - CBO: 224105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento aos usuários em atividades
coletivas; promover a orientação sobre cuidados à saúde; desenvolver atividades
como alongamentos e atividades físicas em grupo; realizar o atendimento aos
pacientes sob demanda das unidades de saúde e demandas espontâneas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.107.2 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições e orientar pacientes; tratar de
pacientes com diversas patologias, sendo elas neurológicas, ortopédica (disfunções
osteomioarticulares e tendíneas resultantes de traumas e suas consequências
imediatas e tardias), osteoporose, síndromes, paralisias, respiratórias (asmas,
bronquites, gripes, efisemas), entre outras; tratar pacientes em pós-operatório, abrir
curativos e fechar; efetuar massagens no local; prevenir deformidades; orientar a
família e o paciente seja ele adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir
padrões patológicos; prevenir instalação de doenças pulmonares; manter ou
aumentar a amplitude de movimento; reduzir a espasticidade; estimular as
atividades de vida diária; realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar
o tratamento do paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7559

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.107.3 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar atendimento de pacientes que necessitem de
estimulação fonoaudiológica para possibilitar o desenvolvimento da comunicação
oral e/ou escrita, bem como promover a reabilitação dos problemas de voz, fala,
audição e linguagem; realizar triagem e anamnese completa dos casos inscritos
para planejamento dos seus trabalhos de acompanhamento e tratamento dos
mesmos; reencaminhar os pacientes aos profissionais envolvidos, posicionando-os
sobre o diagnóstico e prognóstico de cada caso e orientando-os sobre a conduta a
ser adotada; colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam
assuntos de sua competência; participar de reuniões com outros profissionais,
visando obter subsídios ou parcerias para implantação ou melhoria dos serviços
prestados; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialização; participar de
pesquisas relacionadas à área de fonoaudióloga; desenvolver trabalhos de
prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua
especialização, buscando favorecer a difusão de conhecimento; zelar pela guarda,
conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos; executar outras tarefas
correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior; participar do
planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos
serviços prestados no setor de sua atuação.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
Página: 7564

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.107.4 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo;
participar de orientação a grupo a cada 15 dias; efetuar levantamentos; realizar
atendimentos domiciliares sob demanda; efetuar avaliações antopométricas (peso,
altura e estado nutricional); promover a orientação; efetuar a liberação de
suplementos quando necessário.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.107.5 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Emitir diagnóstico psicológico através da avaliação da
clientela alvo, sejam eles adultos ou crianças, usando para tantos recursos técnicos
e metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou
encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar em
programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as as ações
desenvolvidas; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa de psicologia, em relação à
saúde; atuar em conjunto com pessoal de enfermagem, quando necessário;
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretária Municipal da Saúde; realizar visitas domiciliares.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 250 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.108 Setor: NASF Vila Carli - 081.009
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas externas com estrutura
metálica e vidro liso transparente.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7578

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, com
bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido. Porém,
não há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.108.1 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar serviço em âmbito da saúde pública, identificando
e analisando necessidades e aplicando métodos e processos básicos de serviço
social; atuação psicossocial por meio de aconselhamento; buscar a necessária
atuação em equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da
atenção em saúde; prestar atendimento aos usuários, levando em conta os
diversos aspectos da constituição do sujeito; participar de reuniões de equipe nas
unidades.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.108.2 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições e orientar pacientes; tratar de
pacientes com diversas patologias, sendo elas neurológicas, ortopédica (disfunções
osteomioarticulares e tendíneas resultantes de traumas e suas consequências
imediatas e tardias), osteoporose, síndromes, paralisias, respiratórias (asmas,
bronquites, gripes, efisemas), entre outras; tratar pacientes em pós-operatório, abrir
curativos e fechar; efetuar massagens no local; prevenir deformidades; orientar a
família e o paciente seja ele adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir
padrões patológicos; prevenir instalação de doenças pulmonares; manter ou
aumentar a amplitude de movimento; reduzir a espasticidade; estimular as
atividades de vida diária; realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar
o tratamento do paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7590

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.108.3 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223810 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar atendimento de pacientes que necessitem de
estimulação fonoaudiológica para possibilitar o desenvolvimento da comunicação
oral e/ou escrita, bem como promover a reabilitação dos problemas de voz, fala,
audição e linguagem; realizar triagem e anamnese completa dos casos inscritos
para planejamento dos seus trabalhos de acompanhamento e tratamento dos
mesmos; reencaminhar os pacientes aos profissionais envolvidos, posicionando-os
sobre o diagnóstico e prognóstico de cada caso e orientando-os sobre a conduta a
ser adotada; colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam
assuntos de sua competência; participar de reuniões com outros profissionais,
visando obter subsídios ou parcerias para implantação ou melhoria dos serviços
prestados; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialização; participar de
pesquisas relacionadas à área de fonoaudióloga; desenvolver trabalhos de
prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua
especialização, buscando favorecer a difusão de conhecimento; zelar pela guarda,
conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos; executar outras tarefas
correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior; participar do
planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos
serviços prestados no setor de sua atuação.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7593

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7594

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.108.4 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo;
participar de orientação a grupo a cada 15 dias; efetuar levantamentos; realizar
atendimentos domiciliares sob demanda; efetuar avaliações antopométricas (peso,
altura e estado nutricional); promover a orientação; efetuar a liberação de
suplementos quando necessário.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.108.5 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Emitir diagnóstico psicológico através da avaliação da
clientela alvo, sejam eles adultos ou crianças, usando para tantos recursos técnicos
e metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou
encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar em
programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as as ações
desenvolvidas; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa de psicologia, em relação à
saúde; atuar em conjunto com pessoal de enfermagem, quando necessário;
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretária Municipal da Saúde; realizar visitas domiciliares.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 190 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7604

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.109 Setor: Programa Melhor em Casa/Administrativo - 081.033
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em tacos e cerâmica;
teto em laje; portas me madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
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- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras estão com tampas
e sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7607

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.109.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos
administrativos, bem como conferi-los; arquivar processos, publicações e
documentos diversos; autuar documentos e preencher fichas de registro para
formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores
competentes; preencher fichas e formulários e elaborar relações, quadros, tabelas
relatórios e outros documentos administrativos, realizando os levantamentos
necessários, conferindo informações e documentos originais; imprimir exames;
monitorar agenda; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a organização e
manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.110 Setor: Programa Melhor em Casa/Operacional - 081.033
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em tacos e cerâmica;
teto em laje; portas me madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras estão com tampas
e sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.110.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7613

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7619

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.110.2 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas. realizar, conforme necessidade, a
troca e passagem de sondas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
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Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7638

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7644

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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6.110.3 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na prevenção e reabilitação de
pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições e orientar pacientes; tratar de
pacientes com diversas patologias, sendo elas neurológicas, ortopédica (disfunções
osteomioarticulares e tendíneas resultantes de traumas e suas consequências
imediatas e tardias), osteoporose, síndromes, paralisias, respiratórias (asmas,
bronquites, gripes, efisemas), entre outras; tratar pacientes em pós-operatório, abrir
curativos e fechar; efetuar massagens no local; prevenir deformidades; orientar a
família e o paciente seja ele adulto ou criança sobre a patologia apresentada; inibir
padrões patológicos; prevenir instalação de doenças pulmonares; manter ou
aumentar a amplitude de movimento; reduzir a espasticidade; estimular as
atividades de vida diária; realizar a utilização de diversos aparelhos a fim de realizar
o tratamento do paciente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 132 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.110.4 Função: Médico(a) Generalista de P.A. 20h PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; realizar,
eventualmente, suturas; realizar exames físicos; avaliar lesões; retirar pontos;
retirar a sonda dos pacientes; realizar curativos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para a execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria
da Carteira Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
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Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.110.5 Função: Nutricionista - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência à pacientes encaminhados; planejar e
recomendar dietas balanceadas; realizar atendimento individual e coletivo à
domicílio; efetuar avaliações antopométricas (peso, altura e estado nutricional);
promover a orientação; efetuar a liberação de suplementos quando necessário;
prescrever o roteiro da equipe; auxiliar os pacientes que fazem uso de sondas;
auxiliar na alimentação dos pacientes, servindo, conforme necessidade, alimento
na boca.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 384 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
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Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.110.6 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Emitir diagnóstico psicológico através da avaliação da
clientela alvo, sejam eles adultos ou crianças, usando para tantos recursos técnicos
e metodológicos apropriados, prestando atendimento e acompanhamento domiciliar
e/ou encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar
em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as as ações
desenvolvidas; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa de psicologia, em relação à
saúde; atuar em conjunto com pessoal de enfermagem, quando necessário;
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretária Municipal da Saúde; realizar visitas domiciliares.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 44,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7684

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 190 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7688

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.110.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7700

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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..
6.111 Setor: Programa Melhor em Casa/Serviços de Higienização e Limpeza 081.033
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em tacos e cerâmica;
teto em laje; portas me madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeiras estão com tampas
e sabonete líquido.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.111.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7715

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
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exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
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tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7719

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.112 Setor: SAE - Serviços de Atendimento Especializado/Administração 081.028
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
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sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.112.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar diversas atividades burocráticas, atualizando
registros, manipulando máquinas de escritório e computadores, seguindo as rotinas
estabelecidas; realizar o cadastro de indivíduos em programas de saúde; elaborar
licitações; fazer a alimentação de softwares; promover a atualização de cadastros;
organizar o ambiente de trabalho.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.113 Setor: SAE - Serviços de Atendimento Especializado/Operacional 081.028
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.113.1 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o
conhecimento das características de cada comunidade para que os programas e
ações do Serviço Social correspondam às reais necessidades da população;
conhecer e sistematizar os principais problemas sociais que afetam a população,
bem como, discutir com a equipe multidisciplinar as ações a serem desenvolvidas,
na busca de resolução de possíveis problemas; elaborar a análise de relatórios;
tratar de documentos variados; auxiliar no tratamento de pacientes diagnosticados
como soro positivo; executar demais atividades relacionas ao cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.113.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 164 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7750

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.113.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar testagem rápida para AIDS; Hepatite B e C e
Sífilis; prestar serviços de educação em saúde para universidades, escolas e
empresas; fazer divulgação dos programas; realizar coleta de sangue; monitorar
acidentes biológicos de todo município; prestar assistência aos pacientes soro
positivo; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)
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NA
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
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do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
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- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.113.4 Função: Farmacêutico(a) - CBO: 223405 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Aviar, classificar e arquivar receitas; redigir saída de
medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio;
apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em
estoque; adquirir e controlar estoque de medicação; fazer o atendimento a
pacientes fornecendo medicamentos, prestando informações e auxiliando nas
demais atividades diárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.113.5 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar palestras em escolas e empresas; fazer a
regulação das multiespecialidades, fisioterapia, psicologia, curativos especiais;
atender pacientes no SAE no Programa de Controle ao Tabagismo de Guarapuava;
realizar consultas de enfermagem; exercer atividades como coordenadora e
fisioterapeuta no Programa Antitabagismo nas terças-feiras e quarta-feiras a noite
no SAE.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
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Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7785

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalhador.
.
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6.113.6 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar testagem rápida para AIDS; Hepatite B e C e
Sífilis; prestar serviços de educação em saúde para universidades, escolas e
empresas; fazer divulgação dos programas; realizar coleta de sangue; monitorar
acidentes biológicos de todo município; prestar assistência aos pacientes soro
positivo; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 313 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.113.7 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Emitir diagnóstico psicológico através da avaliações e
dos recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando atendimento à
pacientes diagnosticados como soro positivo; realizar acompanhamento e/ou
encaminhamento à outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar em
programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as as ações
desenvolvidas; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa de psicologia, participar
efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretária Municipal da Saúde.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Ergonômico
Página: 7805

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 404 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7807

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
Vestimenta para Serviços de Saúde para o profissional que atua em áreas de
laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.113.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7811

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 164 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
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6.114 Setor: SAE - Serviços de Atendimento Especializado/Serviços de
Higienização e Limpeza - 081.028
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.114.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
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material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
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fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
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tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
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LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.115 Setor: SAMU/Administração - 081.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje com revestimento em PVC branco; janelas em
basculante com aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso
interno em eucatex e algumas portas em madeira; portas de acesso externo em
estrutura metálica e vidro liso transparente; ventilação natural complementada com
ventiladores; algumas salas possuem ar-condicionado; iluminação natural
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complementada com artificial.
Observação do Setor: - Há Extintores de Incêndio e com sinalização adequada,
porém alguns estão obstruídos.
- Banheiro dotado de sabonete líquido e papéis-toalha, porém as lixeiras estão sem
tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.115.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos; atender e/ou realizar
telefonemas via headset; executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas
por ordem superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 60 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Ao realizar atendimentos telefônicos.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.115.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos
administrativos, bem como conferi-los; arquivar processos, publicações e
documentos diversos; autuar documentos e preencher fichas de registro para
formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores
competentes; preencher fichas e formulários e elaborar relações, quadros, tabelas
relatórios e outros documentos administrativos; atender e/ou realizar telefonemas
via headset; executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas por ordem
superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 60 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Ao realizar atendimentos telefônicos.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.115.3 Função: Oficial Administrativo - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos; atender e/ou realizar
telefonemas via headset; executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas
por ordem superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 61 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Ao realizar atendimentos telefônicos.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7856

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.116 Setor: SAMU/Operacional - 081.001
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje com revestimento em PVC branco; janelas em
basculante com aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso
interno em eucatex e algumas portas em madeira; portas de acesso externo em
estrutura metálica e vidro liso transparente; ventilação natural complementada com
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iluminação

natural

As atividades também são realizadas em ambiente externo, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há Extintores de Incêndio e com sinalização adequada,
porém alguns estão obstruídos.
- Banheiro dotado de sabonete líquido e papéis-toalha, porém as lixeiras estão sem
tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.116.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência aos enfermeiros, conforme protocolo
existente, dirigindo-se imediatamente à viatura quando houver solicitação;
supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento das fichas de
atendimento de acordo com as normas estabelecidas; participar de intervenções na
ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das ambulâncias uma vez por
semana; fazer memorandos de solicitações semanais; coordenar o NEP - Núcleo
de Educação Permanente das 13h as 19h; realizar, eventualmente, treinamentos e
palestras nos projetos e demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
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material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
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vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.116.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência aos enfermeiros, conforme protocolo
existente, dirigindo-se imediatamente à viatura quando houver solicitação;
supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento das fichas de
atendimento de acordo com as normas estabelecidas; participar de intervenções na
ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das ambulâncias uma vez por
semana; realizar demais atividades relacionadas ou por determinação do superior
imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7884

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
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consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
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Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Elidido pelo uso Grau de
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Periculosidade:
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Intensidade: = 72 dB(A)
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
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Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.116.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Prestar assistência de enfermagem, conforme protocolo
existente, dirigindo-se imediatamente à viatura quando houver solicitação;
supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento das fichas de
atendimento de acordo com as normas estabelecidas; participar de intervenções na
ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das ambulâncias uma vez por
semana; fazer memorandos de solicitações semanais; coordenar o NEP - Núcleo
de Educação Permanente das 13h as 19h; realizar, eventualmente, treinamentos e
palestras nos projetos e demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
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Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
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CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.116.4 Função: Enfermeiro(A) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Atividade: Coordenador(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar o setor de enfermagem no SAMU; organizar
plantões e escalas; realizar memorandos ofícios; comprar materiais; controlar
entrada e saída; fazer o fechamento da folha de pagamentos; organizar escalas do
pessoal, exceto os médicos; auxiliar em emergências com a ambulância, através de
escala de intervenção (atendimento com ambulância); participar do NEP - Núcleo
de Educação Permanente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
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Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
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consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1

Página: 7929

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: Não
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
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Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Elidido pelo uso Grau de
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
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Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.116.5 Função: Médico(a) - CBO: 225125 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimentos tanto como regulador quanto
como intervencionista, conforme protocolo existente, dirigindo-se imediatamente à
viatura quando houver solicitação; supervisionar e ser corresponsável pelo correto
preenchimento das fichas de atendimento de acordo com as normas estabelecidas;
participar de intervenções na ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das
ambulâncias uma vez por semana; fazer memorandos de solicitações semanais;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior
imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 7948

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
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Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
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Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.116.6 Função: Médico(a) Gen. de ESF - CBO: 225125 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimentos tanto como regulador quanto
como intervencionista, conforme protocolo existente, dirigindo-se imediatamente à
viatura quando houver solicitação; supervisionar e ser corresponsável pelo correto
preenchimento das fichas de atendimento de acordo com as normas estabelecidas;
participar de intervenções na ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das
ambulâncias uma vez por semana; fazer memorandos de solicitações semanais;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior
imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
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Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
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CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.116.7 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225125 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimentos tanto como regulador quanto
como intervencionista, conforme protocolo existente, dirigindo-se imediatamente à
viatura quando houver solicitação; supervisionar e ser corresponsável pelo correto
preenchimento das fichas de atendimento de acordo com as normas estabelecidas;
participar de intervenções na ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das
ambulâncias uma vez por semana; fazer memorandos de solicitações semanais;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior
imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
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Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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volantes.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.116.8 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H PSS - CBO: 225125 GFIP: 4
.
Atividade: Coordenador(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimentos tanto como regulador quanto
como intervencionista, conforme protocolo existente, dirigindo-se imediatamente à
viatura quando houver solicitação; supervisionar e ser corresponsável pelo correto
preenchimento das fichas de atendimento de acordo com as normas estabelecidas;
participar de intervenções na ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das
ambulâncias uma vez por semana; fazer memorandos de solicitações semanais;
coordenar o SAMU; realizar atendimento pelo telefone em emergências; executar
demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior
imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
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Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
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material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
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vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
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Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.116.9 Função: Médico(a) Gen. P. A. 40H - CBO: 225125 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimentos tanto como regulador quanto
como intervencionista, conforme protocolo existente, dirigindo-se imediatamente à
viatura quando houver solicitação; supervisionar e ser corresponsável pelo correto
preenchimento das fichas de atendimento de acordo com as normas estabelecidas;
participar de intervenções na ambulância; realizar a limpeza e desinfecção das
ambulâncias uma vez por semana; fazer memorandos de solicitações semanais;
executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem superior
imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
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Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
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da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.116.10 Função: Motorista - CBO: 515135 GFIP: 4
.
Atividade: Condutor Socorrista/Auxiliar Administrativo
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando
acionado, conduzindo a ambulância com segurança, respeitando as normas de
legislação básica de trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias,
assim como de direção defensiva; possuir conhecimentos geográficos e de
localização do município; fazer plantões a noite no SAMU; desenvolve atividades
administrativas no Departamento de Transporte; organizar a manutenção de frota,
sinistros; resolver pendencias do dia-a-dia; criar memorandos e oficios; auxiliar na
organização de escalas dos motoristas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
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Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
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Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
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conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 70 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
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Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.116.11 Função: Motorista de Ambulância - CBO: 782310 GFIP: 4
.
Atividade: Condutor Socorrista
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando
acionado, conduzindo a ambulância com segurança, respeitando as normas de
legislação básica de trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias,
assim como de direção defensiva; possuir conhecimentos geográficos e de
localização do município; conhecer o sistema viário e as principais referências da
localidade, a fim de que possa chegar rapidamente ao destino para o qual é
enviado; ser capaz de reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base,
descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência; executar
manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida em conjunto com
equipe médica e de enfermagem; sinalizar área; auxiliar na imobilização dos
acidentados; auxiliar, conforme necessidade e solicitação, no atendimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
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vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
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artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Deste modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.116.12 Função: Motorista de Ambulância de Distrito - CBO: 782320 GFIP: 4
.
Atividade: Condutor Socorrista
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando
acionado, conduzindo a ambulância com segurança, respeitando as normas de
legislação básica de trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias,
assim como de direção defensiva; possuir conhecimentos geográficos e de
localização do município; conhecer o sistema viário e as principais referências da
localidade, a fim de que possa chegar rapidamente ao destino para o qual é
enviado; ser capaz de reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base,
descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência; executar
manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida em conjunto com
equipe médica e de enfermagem; sinalizar área; auxiliar na imobilização dos
acidentados; auxiliar, conforme necessidade e solicitação, no atendimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Botina de Couro
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CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8087

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
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vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
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artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.116.13 Função: Motorista de Veículos Leves - CBO: 782320 GFIP: 4
.
Atividade: Condutor Socorrista
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando
acionado, conduzindo a ambulância com segurança, respeitando as normas de
legislação básica de trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias,
assim como de direção defensiva; possuir conhecimentos geográficos e de
localização do município; conhecer o sistema viário e as principais referências da
localidade, a fim de que possa chegar rapidamente ao destino para o qual é
enviado; ser capaz de reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base,
descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência; executar
manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida em conjunto com
equipe médica e de enfermagem; sinalizar área; auxiliar na imobilização dos
acidentados; auxiliar, conforme necessidade e solicitação, no atendimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
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vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
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artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.116.14 Função: Motorista de Veículos Pesados - CBO: 782310 GFIP: 4
.
Atividade: Condutor Socorrista
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando
acionado, conduzindo a ambulância com segurança, respeitando as normas de
legislação básica de trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias,
assim como de direção defensiva; possuir conhecimentos geográficos e de
localização do município; conhecer o sistema viário e as principais referências da
localidade, a fim de que possa chegar rapidamente ao destino para o qual é
enviado; ser capaz de reconhecer situações de risco e solicitar auxílio à base,
descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência; executar
manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida em conjunto com
equipe médica e de enfermagem; sinalizar área; auxiliar na imobilização dos
acidentados; auxiliar, conforme necessidade e solicitação, no atendimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
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*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
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Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
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CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
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vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8120

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
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artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.116.15 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar nas intervenções em situações de emergência
com a ambulância; relatar sinais vitais e transmitir no rádio; aplicar medicamentos
com perfurocortantes, curativos, drenagens, partos, reversão de paradas
cardiorrespiratórias, contenção de hemorragias e demais atividades; coordenar o
NEP - Núcleo de Educação Permanente das 13h às 19h; dar, eventualmente,
treinamentos e palestras nos projetos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8129

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
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pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
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Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR15: Sim
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
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Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
08 e NHO09 - Análise da
atividade/ambiente - VCI
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.116.16 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar nas intervenções em situações de emergência
com a ambulância; relatar sinais vitais e transmitir no rádio; aplicar medicamentos
com perfurocortantes, curativos, drenagens, partos, reversão de paradas
cardiorrespiratórias, contenção de hemorragias e demais atividades;
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
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Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção Visual.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Observações:
De acordo com a análise técnica e a eventualidade da exposição ao agente, a
recomendação de máscara torna-se desnecessária neste caso.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Hipoclorito de sódio - 02.01.207
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
- O contato com os olhos podem ocasionar dor e irritação.
- Em caso de ingestão pode ocorrer dores no estômago e vômitos.
- O contato com a pele pode ser irritante e corrosivo, ocasionando dermatites.
- Com a inalação poderão surgir tosses, irritações e dores no trato respiratório.
Fonte Geradora:
Ao realizar a esterilização e limpeza das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex, Óculos de Proteção Visual e Máscara
Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental Impermeável
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental Impermeável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça
exposto a agentes químicos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Ao auxiliar no transporte de vítimas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Durante atendimentos à vítimas de acidentes.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual, Luva de Procedimento,
Máscara Descartável e Botina de Couro.
Outros: utiliza-se Uniforme.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garante a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável, de uso único.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Uniforme
Situação: Utilizado
Utilização:
UNIFORME ao realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento à vítimas.
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.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento e Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- Elaborar: Plano de Prev. de Riscos de Acidentes com Mat. Perfurocortantes (vide
Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 30314 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de substâncias químicas (médico-hospitalares) e
material biológico (sangue e/ou secreções).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Óculos de Proteção Visual.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8158

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Botina de Couro.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho e de trânsito.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Botina de Couro
CA EPI: 13808 Situação: Utilizado
Utilização:
BOTINA DE COURO na execução das atividades relacionadas ao socorro de
vítimas.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: utiliza-se Protetor Solar.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
.
Trabalho em Ambientes Sujeitos a
Intempéries - 05.01.015
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Agravamento de doenças osteomusculares, cansaço físico e aumento de risco de
acidentes devido às condições climáticas adversas.
Fonte Geradora:
Proveniente da exposição ao mau tempo, chuva, vento e tempestades.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Capa de Chuva.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Analisar condições climáticas antes de iniciar as atividades.
- Executar a atividade somente com o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual.
- Evitar a exposição desnecessária ou prolongada ao risco, devendo organizar suas
atividades.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Capa de Chuva
CA EPI: 28191 Situação: Utilizado
Utilização:
CAPA DE CHUVA quando o trabalhador estiver exposto ao mal tempo.
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.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e ambulância.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Óculos de Proteção.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: 9722 Situação: Utilizado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vibração de Corpo Inteiro - 01.01.016
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões
circulatórias.
Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Proveniente do funcionamento das ambulâncias, podendo atingir membros do
corpo inteiro.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Observações:
Para a exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro a NR-15 traz que "os
procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa as VCI são os estabelecidos
nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO". Dente modo, de acordo
com o disposto, existe a necessidade de pré-avaliação ao risco, antecedendo
qualquer tipo de verificação quantitativa, de acordo com o item 6.2, Análise
Preliminar da Exposição, citada pela NHO09. A convicção técnica será em
decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador e será
formada pela análise preliminar da exposição. Portanto para pré-avaliação da
possível exposição ao risco físico de vibração verificou-se: estado físico em
situações aceitáveis de conservação estrutural do veículo, sem partes soltas ou
batentes; acento com sistema de amortecimento e rodagem entre os itinerários
somente em estradas com pavimentação asfáltica.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.117 Setor: SAMU/Serviços de Higienização e Limpeza - 081.001
.
Descrição Física do Ambiente: - Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento cerâmico; teto em laje com revestimento em PVC branco; janelas em
basculante com aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso
interno em eucatex e algumas portas em madeira; portas de acesso externo em
estrutura metálica e vidro liso transparente; ventilação natural complementada com
ventiladores; algumas salas possuem ar-condicionado; iluminação natural
complementada com artificial.
- As atividades são realizadas visando a higienização e limpeza dos ambientes
pertencentes a base do SAMU.
Observação do Setor: - GLP no interior da edificação.
- Há Extintores de Incêndio e com sinalização adequada, porém alguns estão
obstruídos.
- Banheiro dotado de sabonete líquido e papéis-toalha, porém as lixeiras estão sem
tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: Extintores obstruídos.
.
Máquinas e Equipamentos
Carrinho Multifuncional
Marca: Carrinho Multifuncional
Descrição:
Produzido em polipropileno; de tamanho compacto, o que permite que seja
guardado facilmente.
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6.117.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza, mantendo as
condições de higiene e conservação do ambiente, bem como a limpeza e
higienização de banheiros; realizar demais atividades relacionadas ao cargo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações,
esmagamento, fraturas e amputação - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios da cozinha.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
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minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
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JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Cavalete de Sinalização
O Cavalete de Sinalização visa delimitar o acesso e
orientar o tráfego de pessoas, visando ao aumento da
EPC Eficaz: NA
segurança e precavendo possíveis acidentes.
Situação: Recomendado
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
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fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.118 Setor: Secretaria de Municipal de Saúde/DRACA - 081.006
.
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Descrição Física do Ambiente: 2 piso:
Sala de Organização de Exames:
Paredes em alvenaria; teto em laje complementado com acabamento em gesso;
ventilação natural complementada com ar-condicionado e ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e
estrutura metálica; portas internas com acabamento em madeira e algumas em
vidro temperado.
Sala Médica Auditora:
Paredes em alvenaria; teto em laje complementado com acabamento em gesso;
ventilação natural complementada com ar-condicionado; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estrutura metálica;
portas internas com acabamento em madeira.

Auditoria Hospitalar:
Paredes em alvenaria; teto em laje complementado com acabamento em gesso;
ventilação natural complementada com ar-condicionado e ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e
estrutura metálica; portas internas com acabamento em madeira e algumas em
vidro temperado.
1 piso:
Agendamento de Exames/Ouvidoria Oxigênio/Farmácia:
Paredes em alvenaria complementado por divisórias navais com vidro liso
transparente; teto em laje complementado com acabamento em gesso; ventilação
natural complementada com ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estrutura metálica; portas internas
com acabamento em divisórias navais.
Sala de Treinamentos/Reuniões:
Paredes em alvenaria; teto em laje complementado com acabamento em gesso;
ventilação natural complementada com ar-condicionado e ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e
estrutura metálica; portas internas com acabamento em divisórias navais.
Observação do Setor: - Os pedidos de consultas para especialidades,
encaminhamentos para cirurgias e exames, devem seguir o fluxo estabelecido pela
Regulação, e encaminhados para Auditoria através de pastas da Unidade de
Saúde, através do transporte municipal. Procuras diretas de pacientes ou familiares
não serão atendidas diretamente. Todas as unidades de saúde estão informadas
desta determinação.
- Extintores de Incêndio obstruídos e com sinalização irregular.
- Hidrantes com sinalização irregular.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8178

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

- As lixeiras dos banheiros estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintores obstruídos e com sinalização irregular.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.118.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Agendamento de Consultas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar a marcação de exames do SUS; orientar
pacientes referente aos exames que são feitos e agendar exames; controlar a cota
dos laboratórios; fazer planilhas e relatórios mensais; conversas com pacientes e
dar orientações; agendar exames de todas as unidades e orientar para um dos 05
laboratórios da cidade.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.118.2 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Direção
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar e coordenar as ações necessárias à
consecução dos objetivos da divisão e/ou equipe, com vistas a assegurar a
consecução de seus objetivos, em consonância com os regulamentos e normas
que regem o Município; elaborar relatório sempre que solicitado para ser submetido
ao Departamento, contemplando as ações de atividades realizadas e demais
atribuições determinadas pelo Poder Executivo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.3 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Agendamento de Exames
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar a marcação de exames do SUS; orientar
pacientes referente aos exames que são feitos e agendar exames; controlar a cota
dos laboratórios; fazer planilhas e relatórios mensais; conversas com pacientes e
dar orientações; agendar exames de todas as unidades e orientar para um dos 05
laboratórios da cidade.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Página: 8188

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 302 lx

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.4 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Planejamento
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar relatórios de consultas eletistas; elaborar
controles, listas e tabelas; executar atividades de cunho administrativo; executar
demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por ordem imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.5 Função: Agente Social - CBO: 515310 GFIP: 1
.
Atividade: Auditoria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Fazer auditorias dos laboratórios do SUS; conferir
exames um por um e verificar as falhas e passar pra revisão; fazer conferência e
passar relatório informativo de erros para superior imediato; prestar contas de
exames e conferência individual; realizar auditorias nos leitos de hospitais
verificando a disponibilidade de vagas e demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.6 Função: Agente Social - CBO: 515310 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Controlar a frequência dos funcionários; preparar controle
de exames e liberações; memorandos ofícios, atualizar planilhas de fila de espera
para o Ministério Público; cadastra pacientes no MV/SESA; atualizar dados de
cadastros de exames de todas as unidades do Município; e demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.7 Função: Assessor A-2 - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: TFD
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento a pacientes; fazer
encaminhamentos para fora do município, quando não houver a especialidade no
município; orientar e passar procedimentos de como é feito os exames; ligar para
pacientes; fazer o agendamento de transporte e controle de vagas para ir à
Curitiba; fazer controle de exames e imagens; fazer controle de pacientes,
acompanhantes e veículos de transporte que vão à Curitiba.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.8 Função: Assessor A-2 - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar o Poder Executivo para a efetividade dos
programas de atendimentos com apontamento e comunicação; manter o
relacionamento constante com a comunidade em geral e com os servidores da
Administração Municipal; repassar orientação da forma de acesso aos programas,
bem como realizar o atendimento e o encaminhamento das reivindicações da
comunidade, representadas pelas associações comunitárias de bairros, sendo
imprescindível relação de confiança com o supervisor imediato, desenvolvendo
atividades próprias do cargo e demais atividades designadas/delegadasque exijam
nível de conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.118.9 Função: Assessor A-2 - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: Ouvidoria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender pacientes na Ouvidoria Municipal do SUS;
passar informações a pacientes sobre consultas, medicamentos, internamentos;
receber denúncias que envolvam as unidades de saúde e informado ao DAS Departamento de Atenção a Saúde; receber reclamações e solicitações sobre as
UPAs; acessar protocolos no sistema; auxiliar a na entrega de requisições e
cadastros de novos pacientes que precisam de oxigênio terapia; realizar demais
atividades relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.118.10 Função: Atendente Social - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar auditoria, relatórios e procedimentos da APAE;
auxiliar no arquivamento de exames que vem das unidades de saúde; auxiliar nos
exames de consultas especializadas; fazer a qualificação das especialidades;
planilhas e relatórios no computador.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.11 Função: Auxiliar Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: Ouvidoria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Efetuar o controle de arquivos, recebendo e classificando
documentos, registrando e arquivando, a fim de manter os documentos em
conservação e possibilitar o manuseio e consulta quando necessário; datilografar
correspondências, demonstrativos, relatórios e certificados, fichas, coletas de
preço, mapas estatísticos, boletins, etc, atendo-se aos conteúdos a serem copiados
e as regras básicas de estética, a fim de possibilitar a boa apresentação do
trabalho; realizar conferência de lançamentos, listagens, relatórios, notas fiscais,
extratos bancários, recibos, fitas e outros documentos, verificando a correção de
dados, refazendo cálculos, apurando saldos, confrontando com documentação de
origem; pesquisar dados, consultando fichas, relatórios, mapas, prestação de
contas, arquivos, e outras fontes, afim de subsidiar a elaboração de documentos,
demonstrativos e relatórios de controle; preparar e/ou traçar quadros
demonstrativos, tabelas e gráficos, consultando documentos, efetuando cálculos,
registrando informações com base em dados levantados; redigir correspondências
de natureza simples, demonstrando assuntos rotineiros; atender pessoal interno e
externo, verificando assunto, prestando informações ou aos setores responsáveis;
realizar controle de gastos de combustível, telefonemas, tiragem de fotocópias,
saída de bem patrimoniais e veículos, contas a pagar e outros, conferindo e
analisando dados, efetuando levantamentos e registros pertinentes; protocolar
despachos, documentos e volumes, efetuando registros quanto a quantidade,
especificações, data, destino e outras informações; auxiliar na elaboração de
prestação de contas; controlar material de expediente, material de limpeza,
conservação e outros utilizados na área, registrando quantidade, qualidade,
consumo dos mesmos, preparando requisições, conferindo e entregando quando
solicitado; operar máquinas duplicadoras, preparando e zelando pelo material e
pelas máquinas; executar outra tarefa compatível com a função e/ou determinadas
pela chefia imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 302 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8222

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.12 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 317205 GFIP: 1
.
Atividade: Oxigênio
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento de pacientes encaminhados para
uso de oxigênio domiciliar; não vai nas casas; fazer acolhimento e analisar ficha do
paciente; passar informações para empresa licitada, que faz a entrega de oxigênio
terapia domiciliar ao paciente; fornecer requisições e distribuir fichas conforme
prescrições médicas; segregar exames de acordo com a necessidade, tais como
oftalmologia, exames cardiológicos, exames de ecografia; coletar assinaturas de
pacientes; aplicar oxigênio em pacientes quando necessário; exemplos de
pacientes: DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Câncer de Pulmão; asma
bronquite asmático; enfisema pulmonar.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
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permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.118.13 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 317205 GFIP: 1
.
Atividade: Auditoria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar os médicos auditores no processo de auditoria
interna deslocando-se até as unidades básicas de saúde; realizar atendimento ao
público; auxiliar nos treinamentos em unidades de saúde; trabalhar como
recepcionista e ajudar nas orientações, encaminhamentos e informações
necessárias; treinar o pessoal de recepção das 33 unidades de saúde; atender,
orientar pacientes referente a encaminhamentos de vários de exames.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.14 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar auditorias das ecografias obstetrícias das UBSs
e CISGAP (Consórcio); responsabilizar-se por toda a parte administrativa, ofícios,
memorandos, ouvidorias, solicitação de material de expediente; controlar
frequência do departamento; realizar atividades internas em qualificação; lançar
ecografias e dar a destinação adequada pra cada unidade; assessorar a diretora do
departamento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8234

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.15 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar auditorias relacionadas ao encaminhamento
fisioterápico; desenvolver atividades de cunho administrativo; elaborar controles,
tabelas e listas; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas
por ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
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Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.118.16 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas; realizar auditorias; elaborar planilhas, controles e
tabelas; desenvolver atividades de cunho administrativo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8247

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8255

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8257

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.118.17 Função: Médico(a) Gen. de P. A. 40H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas; realizar auditorias; elaborar planilhas, controles e
tabelas; desenvolver atividades de cunho administrativo.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8266

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8272

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.118.18 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral;
prestar atendimento através de consultas e exames de rotina; trabalhar com
programa de atendimento aos idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças;
realizar, eventualmente, suturas; realizar auditorias; elaborar planilhas, controles e
tabelas; desenvolver atividades de cunho administrativo.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 62 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 222 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:
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de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
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NA
15: Sim
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
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Conservação:
Produto descartável.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
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Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
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Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8287

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: Coletor de material perfurocortante: utilizado para o descarte de
materiais perfurantes e cortantes provenientes das ações de atenção à saúde, com
carga potencialmente infectante. O bocal permite o descarte dos perfurocortantes
utilizando apenas uma das mãos, protegendo o contato da mão com a parede
interna e com o conteúdo do coletor. A caixa coletora é dotada de tampa para
fechamento do bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o uso de materiais
complementares para fixação e vedação. Dessa forma, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8290

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
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Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.19 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: Agendamento de Consultas
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Marcar consultas de retorno de pacientes; marcar
consultas priorizadas pelo auditor; agendar consultas de alto e média complexidade
do MACC; imprimir relação de filas de espera que não são unidades de saúde, PIG,
14a, APAE e Fundação Proteger e detentos em regime semi-aberto; remanejar
consultas e avisar via telefone ou através das unidades de saúde; receber exames
e consultas de unidades de saúde; verificar os exames, separá-los e arquivá-los;
agendar e marcar ressonâncias magnéticas quando for necessário; atendimento ao
telefone e suporte para as unidades básicas de saúde.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.118.20 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: Faturamento
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de faturamento ambulatorial, atenção
básica (UBS), MAC - Média alta Complexidade dos prestadores de serviço do SUS,
laboratórios e clínicas contratados pelo SUS; receber arquivos de prestadores de
faturamento via e-mail e repassar para a 5a Regional; conferir guias e comparar
com relatórios de produção; exercer demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.118.21 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: CISGAP
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar agendamento de especialidades, de maneira
que recebe, por sistema, as demandas das unidades de saúde dos municípios que
fazem parte do CISGAP, verifica a disponibilidade de datas e horários, realiza o
agendamento caso haja vaga e da o retorno ao solicitante.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.118.22 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: Auditoria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Fazer auditoria hospitalar; participar em reuniões em
hospitais no Instituto Virmond e Hospital São Vicente.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
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risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.118.23 Função: Oficial Administrativo(a) - CBO: 411010 GFIP: 1
.
Atividade: TFD
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades como Chefe da divisão do TFD Tratamento fora do domicílio; preencher as atas de protocolos; preencher e fazer
cadastramentos; encaminhar os exames para o médico auditor; fazer protocolos
para 5a Regional; orientar pacientes; agendar transporte e lugar na casa de apoio
e; entregar ordem de embarque para pacientes.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Página: 8312

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 302 lx

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.118.24 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar banheiros
e demais setores da unidade; recolher resíduos sólidos dos banheiros e dar a
destinação adequada, mantendo as condições de higiene e conservação do
ambiente; realizar demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação de
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8320

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
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Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.119 Setor: Sede Administrativa - 031.036
.
Descrição Física do Ambiente: Recepção/Administrativa:
Paredes em alvenaria e algumas partes em divisórias navais; piso cimentício com
acabamento em tacos de madeira; teto com acabamento em laje; janelas com vidro
fosco; ventilação natural; portas de acesso interno em madeira.
Recursos Humanos:
Paredes em alvenaria e algumas partes em divisórias navais; piso cimentício com
acabamento em tacos de madeira; teto com acabamento em laje; janelas com vidro
fosco; ventilação natural; portas de acesso interno em madeira.
Departamento de Tecnologia da Informação:
Paredes em alvenaria e algumas partes em divisórias navais; piso cimentício com
acabamento em tacos de madeira; teto com acabamento em laje; janelas com vidro
fosco; ventilação natural; portas de acesso interno em madeira.
Sala da Telefonista:
Paredes em alvenaria complementada com divisórias navais com vidro liso
transparente; piso em concreto polido em tom avermelhado; teto com acabamento
em laje; ventilação natural; portas de acesso interno em divisoria naval.
Observação do Setor: - Não há sinalização nos Hidrantes.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
obstruídos.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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não há lixeiras com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.119.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.119.2 Função: Analista de Sistemas - CBO: 317205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de suporte técnico aos servidores;
prestar serviços de atendimento interno e externo; fazer análises de sistemas; fazer
memorandos e ofícios; prestar suporte aos sistemas de ramais e telefones e
demais atividades relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8333

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.119.3 Função: Atendente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.119.4 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.119.5 Função: Fiscal Tributário - CBO: 254410 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.119.6 Função: Motorista - CBO: 782305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.119.7 Função: Operador de Computador - CBO: 317205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de suporte técnico aos servidores;
prestar serviços de atendimento interno e externo; fazer análises de sistemas; fazer
memorandos e ofícios; prestar suporte aos sistemas de ramais e telefones e
demais atividades relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.119.8 Função: Psicólogo - CBO: 251510 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8358

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.119.9 Função: Telefonista - CBO: 422205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos; autuar
documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; preencher fichas e
formulários e elaborar relações, quadros, tabelas relatórios e outros documentos
administrativos, realizando os levantamentos necessários, conferindo informações
e documentos originais; executar rotinas pertinentes à secretaria, como a
organização e manutenção de prontuários e documentos.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 56 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.120 Setor: Sede Administrativa/Serviços de Higienização e Limpeza - 031.036
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria e algumas partes em
divisórias navais; piso cimentício com acabamento em tacos de madeira; teto com
acabamento em laje; janelas com vidro fosco; ventilação natural; portas de acesso
interno em madeira.
Observação do Setor: - Não há sinalização nos Hidrantes.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
obstruídos.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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não há lixeiras com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.120.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
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executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 53,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 193,1 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Data da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Tipo da
Página: 8370

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.121 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto
Atendimento/Administração/Recepção - 081.025
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- Não há Barreira de Proteção Contra Fluídos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
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inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.121.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Atividade: Recepção
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes que chegam até a
unidade, encaminhando-os ao profissional solicitado; realizar atendimento
telefônico; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por
ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8378

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.121.2 Função: Assessor A-2 - CBO: 111415 GFIP: 1
.
Atividade: Administrativo
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tenológica, entre
outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional e
promover estudos de realização e controlar o desempenho do projeto; executar
demais atividades solicitadas por ordem superior ou imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.121.3 Função: Auxiliar de Saúde Bucal - CBO: 322415 GFIP: 1
.
Atividade: Recepção
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes que chegam até a
unidade, encaminhando-os ao profissional solicitado; realizar atendimento
telefônico; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por
ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.122 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Farmácia - 081.025
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
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granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- Não há Barreira de Proteção Contra Fluídos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.122.1 Função: Farmacêutico(a) Bioquímico(a) - CBO: 223415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Aviar, classificar e arquivar receitas; redigir saída de
medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio;
apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em
estoque; adquirir e controlar estoque de medicação; fazer o atendimento a
pacientes fornecendo medicamentos, prestando informações e auxiliando nas
demais atividades diárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante trabalhos e operações de atendimento e/ou
procedimentos médico-hospitalares.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.123 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Operacional - 081.025
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.123.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar visitas domiciliares para acompanhamentos de
usuários deslocando-se apé ou, conforme necessidade, com carro de uso
particular; efetuar a entrega de exames e a entrega de consultas; dar orientações à
pacientes; fazer agendamentos de exames; digitalizar informações; alimentar banco
de dados do sistema utilizado; organizar escalas de visitas domiciliares; participar
de reuniões; executar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Atropelamento - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas - sem dimensionamento de gravidade.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
QUANDO ESTIVER NO TRÂNSITO: A medida mais eficaz é permanecer atento ao
trânsito, seguindo as sinalizações horizontais e verticais existentes e: utilizar-se dos
meios de acesso e deslocamento (passeios, faixas de pedestre e passarelas);
respeitar a sinalização de semáforos e placas indicativas nas vias; esperar na
calçada até que a via esteja livre; certificar-se de que não venha nenhum veículo
antes de atravessar a rua; não correr ao atravessar ruas; ao cruzar uma rua com
veículos estacionados, ter em mente que eles dificultam o campo visual do
pedestre e do motorista; sempre respeitar as barreiras ou sinais de passagem de
nível.
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.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
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Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientação da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8398

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Protetor Solar FPS 30.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Boné Tipo Árabe C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Manter o fornecimento regular de Protetor Solar aprovado pelo órgão
regulamentador (ANVISA).
- Utilizar/aplicar diariamente o Protetor Solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Boné tipo Árabe
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Utilizado
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Risco de Ataque de Animais Domésticos
(cães) - 05.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis ataques de animais domésticos durante o desempenho das atividades.
Fonte Geradora:
Ao realizar visitas domiciliares.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Instruir e orientar às famílias quanto ao método de acompanhamento familiar e
visitas domiciliares.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.123.2 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
14
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
14
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
14
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
14
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
14
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8410

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
14
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
14
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
14
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
14
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
14
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
14
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.123.3 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
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Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.123.4 Função: Médico(a) Especialista - CBO: 225270 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento, diagnosticando e tratando de
lesões e disfunções no sistema locomotor, ou seja, nos músculos e ossos das
mãos, braços, pés, pernas, coluna, quadril, etc.; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 168 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
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utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.123.5 Função: Médico(a) Gen. P. A 40H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 168 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8470

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8474

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.123.6 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 168 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8488

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.123.7 Função: Médico(a) Generalista ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 168 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8503

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
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alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.123.8 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 168 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8521

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.124 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Radiologia - 081.025
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural
complementada com ar-condicionado; piso em granitina; janelas basculantes com
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vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas externas com
estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- Dosímetro Individual utilizado.
- Dosímetro de Parede para Radiação Ionizante.
- Paredes, Portas, Teto e Chão baritados com revestimento em chumbo.
- Sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, não
funciona.
- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis a disposição dos
trabalhadores.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: possui Extintores de Incêndio vencidos.
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6.124.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 111415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tenológica, entre
outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional e
promover estudos de realização e controlar o desempenho do projeto; atuar na
recepção da radiologia; executar demais atividades solicitadas por ordem superior
ou imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8532

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluidos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.124.2 Função: Técnico(a) em Radiologia - CBO: 324115 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Operar aparelhos médicos com o escopo de produzir
imagens e gráficos funcionais como recurso ao diagnóstico e tratamento; preparar
materiais e equipamentos para exames e radioterapia; realizar exames
radiológicos; realizar a preparação dos pacientes para exames, obedecendo às
normas e procedimentos de biossegurança e ética; encaminhar material ao médico
para leitura (revelação digital); controlar radiografias, registrando números,
discriminando tipos de exames e requisitantes; zelar pela conservação e
manutenção do aparelho de raio-x, processadora e componentes, solicitando
material radiográfico, identificando problemas á supervisão.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), periculosa (NR-16)
e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados. Insalubridade de
Grau Médio.
Enquadramento de Atividade Periculosa: NR-16, Anexo (*) - Atividades e operações
perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas.
Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 - Art. 16 - O salário mínimo dos
profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será
equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre
esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.
Enquadramento da Atividade Especial - Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 Radiações Ionizantes: e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta,
Gama e X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins industriais,
terapêuticos e diagnósticos. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 58 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - ruído ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 173 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR-17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança - Serviços de Saúde
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Lesões em Membros Inferiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros inferiores com possibilidade de cortes e escoriações, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a limpeza mensal da máquina.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Bota de EVA e Calçado
de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros inferiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de EVA
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE EVA para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes e contra umidade.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes e escoriações, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a limpeza mensal da máquina.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Luva de Látex com C.A,
conforme orientação da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Possibilidade de esforço físico ao auxiliar na acomodação do paciente.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA
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6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante atendimento e material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Treinamento de Biossegurança - Serviços de Saúde
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, euso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
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ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos com substâncias escorregadias e/ou em mal estado de conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Bota de EVA e Calçado
de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
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ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de EVA
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE EVA para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes e contra umidade.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Radiações Ionizantes - 01.01.014
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
05 - Análise da
atividade/ambiente - Radiação
Ionizante
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
Sim

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
A exposição a radiação acarreta riscos à saúde associados a exposição prolongada
a um baixo nível (como câncer e mutação do DNA) e aqueles de exposição curta
de alto nível (os quais causam queimaduras e náuseas).
Fonte Geradora:
Trabalhos realizados com possível exposição a radiações ionizantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: utiliza-se Biombo Revestido em Chumbo e Dosímetro de Parede para
Radiação Ionizante.
EPI: não se aplica.
Outros: Dosímetro Individual (Radiações Ionizantes).
Estrutura: Paredes, Portas, Teto e Chão Baritados com Revestimento em Chumbo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Elaborar Plano de Proteção Radiológica - PPR.
- Realizar treinamento de segurança na operação de equipamentos de diagnóstico
radiológico.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Dosímetro Individual (Radiações Ionizantes)
Situação: Utilizado
Utilização:
DOSÍMETRO INDIVIDUAL usado junto às partes do corpo de um indivíduo, de
acordo com regras específicas, com o objetivo de avaliar a dose efetiva ou a dose
equivalente acumulada em um dado período. Também chamado de monitor
individual.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Biombo Revestido em
Biombo Revestido em Chumbo, visando à proteção
Chumbo
da
saúde
dos
indivíduos
envolvidos
em
procedimentos com equipamentos de Raio-X.
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Dosímetro de Parede para
Radiação Ionizante
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado

Dosímetro de parede para Radiação Ionizante, de
acordo com regras específicas, com o objetivo de
avaliar a dose efetiva ou a dose equivalente
acumulada em um dado período.

.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8545

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.125 Setor: UPA Batel - Unidade de Pronto Atendimento/Serviços de
Higienização e Limpeza - 081.025
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- GLP no interior da edificação.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: Extintores vencidos.
.
Máquinas e Equipamentos
Carrinho Multifuncional
Marca: Carrinho Multifuncional
Descrição:
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de materiais de Limpeza,
visando reduzir o esforço físico do trabalhador.
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6.125.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
8
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8549

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
8
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR32 Análise da atividade/ambiente agentes biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
8
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
8
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Máquinas/Equipamentos: não se utiliza Carrinho Multifuncional.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
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atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
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Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
8
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.126 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Administração/Recepção - 0
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Hidrantes sem sinalização adequada.
- Não há Barreira de Proteção Contra Fluidos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
as lixeira estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
OBS: sem sinalização adequada.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8564

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.126.1 Função: Agente Comunitário de Saúde - CBO: 515105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o agendamento de consultas e exames; efetuar
o lançamento de informações em cadastros e sistemas informatizados; fazer a
separação de documentos e emitir relatórios.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.126.2 Função: Fiscal de Vigilância Sanitária - CBO: 515120 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes que chegam até a
unidade, encaminhando-os ao profissional solicitado; realizar atendimento
telefônico; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por
ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8573

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.127 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Farmácia - 081.027
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
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teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Hidrantes sem sinalização adequada.
- Não há Barreira de Proteção Contra Fluídos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
as lixeira estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.127.1 Função: Estagiário(a) - CBO: 223405 GFIP: 1
.
Atividade: Farmácia
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Aviar, classificar e arquivar receitas; redigir saída de
medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio;
apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em
estoque; adquirir e controlar estoque de medicação; fazer o atendimento a
pacientes fornecendo medicamentos, prestando informações e auxiliando nas
demais atividades diárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.127.2 Função: Farmacêutico(a) Bioquímico(a) - CBO: 223415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Aviar, classificar e arquivar receitas; redigir saída de
medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio;
apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em
estoque; adquirir e controlar estoque de medicação; fazer o atendimento a
pacientes fornecendo medicamentos, prestando informações e auxiliando nas
demais atividades diárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8582

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.128 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Operacional - 081.027
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Hidrantes sem sinalização adequada.
- Não há Barreira de Proteção Contra Fluidos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
as lixeira estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.128.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
15
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
15
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
15
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
15
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
15
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
15
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
15
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
15
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
15
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança Saúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
15
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
15
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.128.2 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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.
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6.128.3 Função: Médico(a) Gen. ESF - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8627

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8631

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8633

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.128.4 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8643

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8644

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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atividade/ambiente - Biológicos
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de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresPolimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.128.5 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
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químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.128.6 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 164 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
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Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8683

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara Descartável
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
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patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
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consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
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recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.129 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Radiologia - 081.027
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Dosímetro Individual utilizado.
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- Hidrantes sem sinalização adequada.
- Dosímetro de Parede para Radiação Ionizante.
- Paredes, Portas, Teto e Chão baritados com revestimento em chumbo.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis a disposição dos
trabalhadores.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
as lixeira estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.129.1 Função: Atendente Social - CBO: 515310 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tenológica, entre
outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional e
promover estudos de realização e controlar o desempenho do projeto; atuar na
recepção da radiologia; executar demais atividades solicitadas por ordem superior
ou imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluidos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.129.2 Função: Técnico(a) em Radiologia - CBO: 324115 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Operar aparelhos médicos com o escopo de produzir
imagens e gráficos funcionais como recurso ao diagnóstico e tratamento; preparar
materiais e equipamentos para exames e radioterapia; realizar exames
radiológicos; realizar a preparação dos pacientes para exames, obedecendo às
normas e procedimentos de biossegurança e ética; revelar chapas e filmes
radiológicos em câmara escura, submetendo os processos apropriados de
revelação, fixação e secagem, encaminhando ao médico para leitura; controlar
radiografias, registrando números, discriminando tipos de exames e requisitantes;
zelar pela conservação e manutenção do aparelho de raio-x, processadora e
componentes, solicitando material radiográfico, identificando problemas á
supervisão.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), periculosa (NR-16)
e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre - NR-15, Anexo 14 - Trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante em
hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se
somente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses, não previamente esterilizados. Insalubridade de
Grau Médio.
Enquadramento de Atividade Periculosa: NR-16, Anexo (*) - Atividades e operações
perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas.
Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 - Art. 16 - O salário mínimo dos
profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será
equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre
esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.
Enquadramento da Atividade Especial - Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 Radiações Ionizantes: e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta,
Gama e X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins industriais,
terapêuticos e diagnósticos. Tempo de exposição de 25 anos e código de
ocorrência 4.
.
Agentes Associados à Atividade
Ácido Acético (Ácido Etanoico) - 02.01.023
Exposição ao Agente: Eventual
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador e fixador:
* Fixador - Parte A.
* Revelador e Reforçador X-OMAT MX - Parte B.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - ruído ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 185 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a metodologia estabelecida pela
NR-17.
Observações:
Agente ergonômico associado à metodologia estabelecida pela NR17 para a
avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, de acordo
com a Portaria nº876/2018, que alterar a redação do item 17.5.3.3, adota os
procedimentos estabelecidos pela NHO11 e revoga os itens 17.5.3.4 e 17.5.3.5.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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atividade/ambiente - Biológicos
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Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde - admissional.
- Realizar treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde - continuado.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
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Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Hidroquinona - 02.01.486
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8706

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Hidróxido de Sódio - 02.01.490
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: ACGIH Análise da atividade/ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica).
Fonte Geradora:
Composição encontrada no revelador:
* Revelador - Parte A.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Lesões em Membros Inferiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros inferiores com possibilidade de cortes e escoriações, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a limpeza mensal da máquina.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Bota de EVA e Calçado
de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros inferiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de EVA
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE EVA para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes e contra umidade.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes e escoriações, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a limpeza mensal da máquina.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 15100 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8709

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Possibilidade de esforço físico ao auxiliar na acomodação do paciente.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviabilidade.
EPI: não se aplica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes durante atendimento e material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: utiliza-se Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Realizar treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde - admissional.
- Realizar treinamento em riscos biológicos em serviços de saúde - continuado.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
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materiais, higiene pessoal, controle médico, euso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex para Procedimento Não Cirúrgico - Não Estéril
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL,
para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e
ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR
13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior).
Usar luvas sempre que existir possibilidades de contato com sangue, fluidos
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos,
tais como procedimentos não cirúrgicos.
Importante: Não devem ser utilizadas para atividades abrasivas ou em contato com
contaminantes químicos agressivos; nunca tocar uma superfície qualquer usando
luvas contaminadas; é necessário sempre lavar as mãos antes e depois de entrar
em contato com pacientes e materiais contaminados; utilizar durante procedimentos
médicos e de enfermagem não invasivos, bem como na possibilidade de contato
com sangue e fluidos corporais.
Conservação:
- Uso único, individual e por procedimento, não devendo ser reprocessada.
- Após o uso, remover e descartar as luvas em recipiente para resíduo infectante.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
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- Pisos com substâncias escorregadias e/ou em mal estado de conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: inviável.
EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Bota de EVA e Calçado
de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de EVA
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE EVA para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes e contra umidade.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para
proteção dos membros inferiores).
.
Radiações Ionizantes - 01.01.014
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
05 - Análise da
atividade/ambiente - Radiação
Ionizante
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
Sim

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
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Possíveis Danos à Saúde:
A exposição a radiação acarreta riscos à saúde associados a exposição prolongada
a um baixo nível (como câncer e mutação do DNA) e aqueles de exposição curta
de alto nível (os quais causam queimaduras e náuseas).
Fonte Geradora:
Trabalhos realizados com possível exposição a radiações ionizantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: utiliza-se Biombo Revestido em Chumbo e Dosímetro de Parede para
Radiação Ionizante.
EPI: não se aplica.
Outros: Dosímetro Individual (Radiações Ionizantes).
Estrutura: Paredes, Portas, Teto e Chão Baritados com Revestimento em Chumbo.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Elaborar Plano de Proteção Radiológica - PPR.
- Realizar treinamento de segurança na operação de equipamentos de diagnóstico
radiológico.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Dosímetro Individual (Radiações Ionizantes)
Situação: Utilizado
Utilização:
DOSÍMETRO INDIVIDUAL usado junto às partes do corpo de um indivíduo, de
acordo com regras específicas, com o objetivo de avaliar a dose efetiva ou a dose
equivalente acumulada em um dado período. Também chamado de monitor
individual.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Biombo Revestido em
Biombo Revestido em Chumbo, visando à proteção
Chumbo
da
saúde
dos
indivíduos
envolvidos
em
procedimentos com equipamentos de Raio-X.
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Dosímetro de Parede para
Radiação Ionizante
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado

Dosímetro de parede para Radiação Ionizante, de
acordo com regras específicas, com o objetivo de
avaliar a dose efetiva ou a dose equivalente
acumulada em um dado período.

.
Vício Postural - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.130 Setor: Urgência Municipal Pérola do Oeste/Serviços de Higienização e
Limpeza - 081.027
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Não há Fitas Antiderrapantes.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
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A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
.
Máquinas e Equipamentos
Carrinho Multifuncional
Marca: Carrinho Multifuncional
Descrição:
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de materiais de Limpeza,
visando reduzir o esforço físico do trabalhador.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8715

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

6.130.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Máquinas/Equipamentos: não se utiliza Carrinho Multifuncional.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
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proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
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de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
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Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.131 Setor: Urgência Municipal Primavera/Farmácia - 081.026
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- Não há Barreira de Proteção Contra Fluidos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
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Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.131.1 Função: Farmacêutico Bioquímico - CBO: 223405 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Aviar, classificar e arquivar receitas; redigir saída de
medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio;
apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em
estoque; adquirir e controlar estoque de medicação; fazer o atendimento a
pacientes fornecendo medicamentos, prestando informações e auxiliando nas
demais atividades diárias.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Página: 8733

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 254 lx

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8735

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.132 Setor: Urgência Municipal Primavera/Operacional - 081.026
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.132.1 Função: Auxiliar de Enfermagem - CBO: 322230 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
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manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8747

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8750

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Perfurocortante
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8752

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.132.2 Função: Enfermeiro(a) - CBO: 223505 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar no atendimento aos pacientes na recepção;
liberar fichas de atendimentos; assistir procedimentos de aplicação de injetáveis,
curativos; realizar procedimentos para passagem de sondas vesical, nasal; realizar
administração de medicamentos e procedimentos; realizar demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Ingestão: pode causar náuseas, vômito, dores de cabeça, tonturas, confusão
mental, fadiga e ação embriagadora. Olhos: lesões na córnea. Pele: irritação.
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de ingestão
dos vapores.
Fonte Geradora:
Assepsia da pele do paciente e limpeza de superfícies em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto ao efetuar a assepsia das mãos e através do ar por meio da
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dispersão de gases.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
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trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de Conforto
Acústico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
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Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRSim
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

EPI é Eficaz:
Não
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
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auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 8771

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
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CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.132.3 Função: Médico(a) - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.132.4 Função: Médico(a) Gen. P. A 40H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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atividade/ambiente - Biológicos
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Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.132.5 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – PR-87026/D
CREA SC – 085039-9

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.132.6 Função: Médico(a) Gen. P. A. 20H - PSS - CBO: 225170 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atendimento aos pacientes de modo geral
conforme planilha de horários; prestar atendimento através de consultas e exames
de rotina; trabalhar com programa de atendimento aos idosos, diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças; realizar suturas eventualmente; realizar demais
atividades relacionadas ao cargo ou por determinação superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
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Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:
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atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
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Não Insalubre

NA

15: Sim
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Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
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recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
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efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
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laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2018
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
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saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalares-
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odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.132.7 Função: Técnico(a) de Enfermagem - CBO: 322205 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pré-consultas; fazer curativos eletivos; realizar
aplicação de injetáveis; punção venosa; entrega de medicamentos; atender
pacientes em geral prestando atendimento informativo; realizar esterilização de
materiais; realizar testes rápidos de HGT; aferir pressão arterial; organizar salas e
postos de enfermagem; realizar a limpeza superficial de salas e postos de
enfermagem e demais atividades relacionadas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto nº 3.048/99 - Contato com material
contaminado com resíduos biológicos, lavagens de instrumental utilizado,
esterilização de materiais e coleta de material biológico.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Proveniente da assepsia de mãos e ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
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.
Álcool Isopropílico (Isopropanol ou 2propanol) - 02.01.074
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Inalação: quando inalados, os vapores são depressores do sistema nervoso,
podendo causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, dor de cabeça, tontura,
vertigem, confusão mental, falta de coordenação e consciência, coma e até óbito
(em exposições severas).
Ingestão: o principal risco é a pneumonite química e edema pulmonar, consequente
da aspiração pelas vias respiratórias.
Pele: pode ocasionar irritação na pele, principalmente pelo contato contínuo e
prolongado.
Olhos: pode provocar irritação na conjuntiva.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
instrumentais e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Ar e contato dérmico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 64 dB(A)

Quantitativa
Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 164 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Sangue humano.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 30314.
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Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Observação:
Devido à matéria-prima utilizada, a touca descartável deve permitir a respirabilidade
do couro cabeludo, assim como conforto durante sua utilização.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
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Manutenção:
.
Fenol - 02.01.397
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Náuseas, vômito, diarreia, palidez, visão escura, ataque apoplético, perda da
consciência, angústia respiratória, colapso cardiovascular, delírio, coma, edema
pulmonar e envenenamento fatal. Pode induzir a arritmias cardíacas.
Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Propagação pelo ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Micro-organismos (contato com pacientes e
material contaminado) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes e material infectocontagiante.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável e Touca Descartável de Uso Hospitalar.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A
e da Vestimenta para Serviços de Saúde, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Vestimenta para Serviços de Saúde
Situação: Recomendado
Observação:
Sempre que o profissional deixar os locais a que destina-se o uso de Jaleco, a
vestimenta deverá ser deixada na entrada, em local reservado para esse fim ou em
vestiário apropriado.
Utilização:
VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas
de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros
estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com
manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro
Touca Descartável de Uso Hospitalar
Situação: Utilizado
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR indicada para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há necessidade de limpeza rigorosa, devendo ser
utilizada em diversas áreas de saúde (cuidados com a saúde humana).
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2018

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades de
auxílio ao Cirurgião Dentista.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
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cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.

.
Projeção de Partículas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Risco de lesões nos olhos, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Possibilidade de respingos de material biológico.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se aplica.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção com
C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme
recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos
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olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos
químicos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de SegurançaSaúde com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Saúde
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola
antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve,
agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme
recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada
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pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral,
indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza,
instalações internas e indústrias em geral.
.
Trietanolamina - 02.01.760
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: ACGIH
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Fonte Geradora:
Detergente Enzimático utilizado em procedimentos de esterilização e limpeza de
ferramentas e bancadas em ambientes hospitalares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento.
Outros: utiliza-se Máscara Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar Cópia da FISPQ Próxima aos Produtos Químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Látex e da
Máscara N95 com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Observação:
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Máscara Descartável
Situação: Utilizado
Utilização:
MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos
trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui
filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área de saúde.
Conservação:
Produto descartável.
Manutenção:
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.133 Setor: Urgência Municipal Primavera/Recepção - 081.026
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
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granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- Não há Barreira de Proteção Contra Fluídos.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.133.1 Função: Assessor A-2 - CBO: 252105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar o atendimento a pacientes que chegam até a
unidade, encaminhando-os ao profissional solicitado; realizar atendimento
telefônico; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou solicitadas por
ordem superior imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (contato com pacientes) 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porém podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato com pacientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Barreira de Proteção Contra Saliva e outros Fluídos (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico).
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular. Esta
estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Barreira de Proteção Contra Barreira de Proteção em vidro ou acrílico, a fim de
Saliva e Outros Fluídos
eliminar o contato direto do trabalhador durante a
comunicação com os pacientes.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
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com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.134 Setor: Urgência Municipal Primavera/Serviços de Higienização e
Limpeza - 081.026
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
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granitina; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje; portas externas com estrutura metálica e vidro liso transparente.
Observação do Setor: - Há goteiras.
- GLP no interior da edificação.
- Há disponibilidade de bebedouro e de copos descartáveis.
- Existem banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, lixeira com tampa e
sabonete líquido.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
.
Máquinas e Equipamentos
Carrinho Multifuncional
Marca: Carrinho Multifuncional
Descrição:
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de materiais de Limpeza,
visando reduzir o esforço físico do trabalhador.
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6.134.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514225 GFIP: 4
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Executar serviços rotineiros de limpeza; limpar
consultórios médicos, banheiros e demais setores da unidade; recolher resíduos
sólidos dos banheiros e dar a destinação adequada, mantendo as condições de
higiene e conservação do ambiente; retirar e acondicionar resíduos contaminados e
perfurocortantes em local apropriado; realizar demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e enquadrada como atividade especial segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente micro-organismo
trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses
pacientes, não previamente esterilizados) - Grau médio.
Enquadramento da atividade especial: Decreto Nº 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999
- 3.0.1 - trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados - Tempo de exposição de 25 anos.
.
Agentes Associados à Atividade
Álcool Etílico Hidratado Líquido a 70° INPM 02.01.069
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
11 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Principais sintomas: náuseas, tonturas e dores de cabeça - no caso de inalação dos
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vapores.
Fonte Geradora:
Limpeza em geral e assepsia de ambientes.
Trajetória e Meios de Propagação:
- A trajetória e a propagação de álcool é pelo contato direto - contato dérmico.
- A trajetória de gases e vapores é pelo ar e se propaga para todas as direções vias aéreas.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2018
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Contato Direto/Indireto com Sangue 03.01.999
Exposição ao Agente: Eventual
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
14 - Análise da
atividade/ambiente - Biológicos
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Não

Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos, sem
dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Ao realizar a lavagem de panos e demais materiais contaminados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95 com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Recomenda-se a aplicação do conceito de imunidade ativa, a fim de promover a
proteção conferida pela estimulação antigênica do sistema imunológico com o
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desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.
Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina.
- A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Data da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2018

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Máquinas/Equipamentos: não se utiliza Carrinho para Transporte de Materiais.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza e
do Calçado de Segurança com C.A, conforme orientações da NR-06
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Luva de Látex
CA EPI: 27803 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 10695.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Micro-organismos (material
infectocontagiante) - 03.01.001
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Médio

Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Diversos tipos de patógenos, sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da
hepatite B e da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos.
Podem ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas, doenças respiratórias, danos
ao SNC, ao coração, ossos, fígado, articulações e ao aparelho digestivo.
Fonte Geradora:
Ao realizar a manipulação de material não previamente esterilizado, visando a
limpeza e higienização do ambiente.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Biossegurança Hospitalar NR-32 (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Máscara N95, do
Calçado de Segurança e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações
da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
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atenção aos seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico e uso de equipamentos de proteção
individual como forma de minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Máscara N95
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
MÁSCARA N95 para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas,
laboratoriais, ambulatoriais e áreas afins, contra agentes biológicos, conforme
recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou
alteração posterior).
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Perfurocortante - 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Sim
15: NA
Não
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente do manuseio de agulhas e demais objetos perfurocortantes.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coletor de Material Perfurocortante.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
*A utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI não garantem a total
proteção ao servidor. No entanto, mantém-se a obrigação do empregador em
fornecer os EPIs recomendados neste Programa.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Treinamento em Utilização/Descarte de Perfurocortantes (vide Cronograma e
Treinamentos [PPRA]).
- É necessário atender à NR-32 - 32.2.4.16, em que a Prefeitura deve elaborar e
implementar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma
Regulamentadora (alterado pela Portaria GM nº 1.748, de 30 de setembro de
2011).
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção para os seguintes aspectos: vacinação, esterilização de equipamentos e
materiais, higiene pessoal, controle médico, e uso de equipamentos de proteção
individual, como forma de minimização do risco (agente biológico); manusear com
cuidado os materiais perfurocortantes, concentrando o máximo de atenção ao
procedimento; capacitar e monitorar os Servidores sobre como manusear o material
e acondicionar os materiais perfurocortantes.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias
químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(ZELADORA)
LUVA DE LÁTEX ao realizar o manuseio de carnes e produtos alimentícios em
geral e na limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no açougue (utensílios
domésticos), conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
(AÇOUGUEIRO)
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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(COZINHEIRO)
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coletor de Material
Descarte de agulhas e outros materiais perfurantes e
Perfurocortante
cortantes provenientes das ações de atenção à
saúde, gerados em hospitais, laboratórios, farmácias,
EPC Eficaz: Sim
consultórios médicos, odontológicos e veterinários,
Situação: Utilizado
com carga potencialmente infectante. O bocal permite
o descarte dos perfurocortantes utilizando apenas
uma das mãos, protegendo o contato da mão com a
parede interna e com o conteúdo do coletor. A caixa
coletora é dotada de tampa para fechamento do
bocal, com aplicação fácil e segura, dispensando o
uso de materiais complementares para fixação e
vedação. Desse modo, garante a integridade até o
tratamento ou destinação final do material utilizado.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Sinalização: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA
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Periculosidade: Data da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
Limpeza do ambiente de trabalho por meio de produtos químicos específicos,
diluídos em água:
- Pinho (Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino).
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, Propelente e Cloreto de Benzalcônio: 0,11%).
- Limpador Instantâneo (Ácido Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Linear 96%,
Álcool Etoxilado, coadjuvantes, EDTA tetrassódico, essência e veículo).
- Sapólio (preparado à base de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio,
coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, pigmentos,
fragrância e veículo).
- Detergente neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Óculos de Proteção
Visual e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06 (vide
EPIs por função [PPRA]).
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 10695 Situação: Utilizado
Observação:
Demais C.As encontrados: 27803.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as respectivas atividades de higienização e limpeza
executadas diariamente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Data da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2018

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico, sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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7 CONCEITOS DE ACIDENTES

ACIDENTE DE TRABALHO
Acidente de trabalho, segundo o artigo 19 da Lei nº 8213 de 24 de julho de 1991, é o
acidente que ocorre pelo exercício do trabalho e serviço da empresa provocando
lesão corporal ou perturbação funcional. Portanto, a mesma Lei equipara o acidente
de trajeto ao de trabalho conforme segue:
 Art. 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no
inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda ou redução - permanente ou temporária,
da capacidade para o trabalho.

Ao lado da conceituação acima, de acidente de trabalho, por expressa determinação
legal, as doenças profissionais e/ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de
trabalho. Os incisos do art. 20 da Lei nº 8.213/91 as conceitua:
 Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade e constante da
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social.
 Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

ACIDENTE DE TRAJETO
Conforme a definição de acidente de trabalho, vamos ao dispositivo da citada lei que
considera como acidente aquele ocorrido no trajeto residência-trabalho e vice versa.
 Art. 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos desta lei:
 IV - O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário
de trabalho: d) no percurso da residência para o local de trabalho ou
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deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive
veículo de propriedade do segurado.
O acidente de trajeto (desde que o afastamento necessário seja superior a 15 dias),
garante aos Servidores Municipais a estabilidade no emprego por 12 meses a partir
da volta do acidentado ao trabalho, ou seja, a mesma estabilidade concedida em
casos de acidente de trabalho:
 Art. 118. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo
prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na
empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente
de percepção de auxílio-acidente.

DIREITOS DO ACIDENTADO DE TRAJETO SEGUNDO LEI N° 8213/91
Emissão da CAT: sendo o acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho, o
preenchimento da CAT por parte da empresa é obrigatório, assim como é para o
acidente de trabalho. Quanto à CAT, deverá ser emitida preferencialmente até 24
horas após o acidente. Em caso de não emissão da CAT, a mesma poderá ser
emitida por outras fontes.
O artigo 22 Lei 8213, nos mostra que a CAT pode ser emitida pelo: próprio
acidentado; seus dependentes; sindicato da categoria do trabalhador; médico que
atendeu o acidentado; qualquer autoridade pública.
Direitos:
 Recebimento de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, pagos
pelo INSS.
 Aposentadoria por invalidez, o caso de incapacidade seja total e
permanente, ou ainda pensão por morte aos dependentes.
 Estabilidade no emprego por 12 meses após a cessação do beneficio.
 Reabilitação pessoal e profissional.
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8 DO HORÁRIO DE TRABALHO

Início: 12h

Término: 17h

O horário pode variar de acordo com a secretaria e/ou departamento.
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9 INFORMAÇÕES PERICIAIS

Perícia realizada em: maio a agosto de 2018.
Metodologia utilizada na perícia: conforme item 3.0.
Material utilizado na perícia: conforme item 4.0.
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10 DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Higiene Ocupacional - É a ciência voltada ao reconhecimento, avaliação e controle
de todos os fatores ambientais que possam desencadear doença, dano à saúde e
ao bem-estar dos trabalhadores e pessoas da comunidade.
Observação: Referente à Higiene Ocupacional para fins de orientação - levando em
consideração a revogada Portaria do Ministério do Trabalho1 nº 3.311/89, assim
designa em seu item 4.4:
Do tempo de exposição ao risco: a análise do tempo de exposição traduz a
quantidade de exposições em tempo (horas, minutos, segundos) a
determinado risco operacional sem proteção, multiplicado pelo número de
vezes que esta exposição ocorre ao longo da jornada de trabalho. Assim, se
o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a vapores de
amônia, e esta exposição se repete por 5 ou 6 vezes durante a jornada de
trabalho, então seu tempo de exposição é de 25 a 30 minutos por dia, o que
traduz a eventualidade do fenômeno. Se, entretanto, ele se expõe ao
mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete por 15 a 20 vezes,
passa a exposição total a contar com 300 a 400 minutos por dia de trabalho,
o que caracteriza uma situação de intermitência. Se, ainda, a exposição se
processa durante quase todo ou todo o dia de trabalho, sem interrupção,
diz-se que a exposição é de natureza continua.

Insalubridade: Em termos laborais significa o ambiente de trabalho agressivo à
saúde, devido à presença de agentes prejudiciais ao organismo do trabalhador.
Conforme NR-15 e seus anexos, o artigo n° 189 da CLT1 estabelece:
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por
sua

natureza,

condições

ou

métodos

de

trabalho,

exponham

os

empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos (2009, p. 36).

Periculosidade: Conforme NR-16, Lei nº 7.369/85, o artigo nº 193 da CLT
estabelece:
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua
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natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com
inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado (2009, p. 37).

Eliminação da insalubridade: considera-se o disposto na NR-151, item 15.4.1,
subitens "a" e "b" (p. 236), em que a eliminação ou neutralização da insalubridade
deverá ocorrer: "com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente
de trabalho dentro dos limites de tolerância"; e "com a utilização de equipamentos de
proteção individual".
Contato1: s. m. || o exercício do tato; toque. || Relação entre dois ou mais
corpos que se tocam uns com os outros; estado ou situação desses corpos entre si.
|| (Fig.) Relações de frequência, de proximidade, de influência. || Ponto de contato 1.
lugar por onde os corpos ou as figuras se tocam; (fig.) relação de semelhança. ||
Contato de primeira 1. (Geom.) ou segunda ordem, aquele em que os corpos que se
tocam têm um ou dois pontos comuns F. lat. Contactus. Contato é sinônimo
de: proximidade, convivência, convívio, influência, comércio, trato, toque.
Permanente1: adj. Definitivo; que dura muito tempo; que permanece; que não
sofre mudanças. Constante; que acontece frequentemente. Estável; que apresenta
estabilidade, permanência.
Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou
danos à saúde das pessoas.
Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão
física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
11.1 da Legislação Federal Vigente

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-09, item 9.1.5.1 (p.
101), em que os agentes físicos são "diversas formas de energia a que possam
estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais,
temperaturas extremas, (...)".
Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-09, item 9.1.5.2 (p. 101),
em que os agentes químicos são:
substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases
ou vapores, ou que, pela natureza da atividade da exposição, possam ter
contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-09, item 9.1.5.3 (p.
101), em que os agentes biológicos são "bactérias, fungos, bacilos, parasitas,
protozoários, vírus, entre outros".
Considerando a Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, que dispõe das
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, da NR-01 a NR36, e Legislação Complementar.
Considerando a Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, que neste caso em
especial NR-15 e NR-16, quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade.
Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-15, item 15.4.1 (p.
237), subitens "a" e "b", em que:
A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:
a) com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de
trabalho dentro dos limites de tolerância;
b) com a utilização de equipamento de proteção individual.

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-16, o enquadramento
deve levar em consideração a exposição e atividades em contato com materiais
explosivos, inflamáveis e radiações ionizantes.
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Considerando o previsto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição da República, que
estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social, através dos itens XXII, XXIII e XXIV.
Considerando, embora regidos pelo Estatuto dos Servidores Municipais, como base
de estudos, foram observadas as especificações da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), Seção V - da Segurança e Medicina do Trabalho.
Considerando, como base de estudos, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
Seção III, Art. 71 (p. 20):
Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o
qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato
coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto,
obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração
ultrapassar 4 (quatro) horas.
§ 2º Os intervalos de descanso não serão computados na duração do
trabalho.
§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser
reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando
ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o
estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à
organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não
estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.
§ 4º Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo,
não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o
período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
(Incluído pela Lei nº 8.923, de 27.7.1994).

Considerando a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
planos de benefícios da Previdência Social1 e que dá outras providências:
Subseção IV - da Aposentadoria Especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta
Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício.
§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo fixado.
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período
equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam
ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido
em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício.
§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
§ 7º

O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide

exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições
especiais referidas no caput.
§ 8º

Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos

termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação
que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58
desta Lei.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
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§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
da legislação trabalhista.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar
informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo.
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus
trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade
prevista no art. 133 desta Lei.
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e
fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica
desse documento.

11.2 da Legislação Federal Vigente - Atividades Específicas
Considerando a Portaria MTE nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013, que
dispõe das atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras
espécies de violência física nas atividades profissionais (de segurança pessoal ou
patrimonial), regulamentando o adicional de periculosidade para as atividades de
vigilância pessoal e patrimonial.
Considerando a Lei nº 7.394/1985, que regulamenta a profissão de Técnico
em Radiografia/Operador de Raio-X, a qual determina as condições de
periculosidade em trabalhos com radiação. Decreto nº 92.790, de 17 de junho de
1986 - regulamenta a Lei nº 7.394/85.
Considerando a Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que regulamenta o
exercício da profissão de Bombeiro Civil.
Considerando a Lei n° 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta
o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSD) e de Auxiliar de Saúde
Bucal (ASD).
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Considerando a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, Art. 6, que
dispõe sobre as atividades do Agente Comunitário de Saúde, além de determinar as
atribuições ao exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Portanto, segundo a Lei nº 11.350/06,
são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde na sua área de
atuação: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural
da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e
coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de
risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde
e outras políticas que promovam a qualidade de vida.
Considerando a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, Art. 7, que dispõe
sobre as atividades do Agente de Endemias, além de determinar a atividade deste.
Considerando a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962 , que dispõe sobre os
cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. DecretoLei nº 706, de 25 de julho de 1969, que estende aos portadores de certificado de
curso de pós-graduação em Psicologia e Psicologia Educacional, o direito
assegurado pelo Art. 19 da Lei nº 4.119/62. Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de
1971, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e
concede outras providências. Decreto nº 79.822, de 17 de junho de 1977, que
regulamenta a Lei nº 5.766/71.
Considerando a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, que institui o Conselho
Federal e os Regionais de Odontologia e concede outras providências. Decreto nº
68.704, de 04 de junho de 1971, que regulamenta a Lei nº 4.324/64. Lei nº 5.081, de
24 de agosto de 1966, que regula o exercício da Odontologia. *A redação do inciso
III, Art. 6 da Lei nº 5.081/66 foi dada pela Lei nº 6.215, de 30 de junho de 1975.
Considerando a Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Orientador Educacional. Decreto nº 72.846, de 26 de
setembro de 1973, que regulamenta a Lei nº 5.564/68.
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Considerando a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Médico Veterinário e cria o Conselho Federal e os
Regionais de Medicina Veterinária. Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969, que
aprova o regulamento do exercício da profissão de Médico Veterinário e dos
Conselhos de Medicina Veterinária. Decreto-Lei nº 818, de 05 de setembro de 1969,
que dispõe sobre a aceitação, pelo Ministério da Agricultura, para fins relacionados
com a defesa sanitária animal, de atestados firmados por Médico Veterinário sem
vínculo com o serviço público, e concede outras providências.
Considerando a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre
os Conselhos de Medicina, e concede outras providências. Decreto nº 44.045, de 19
de julho de 1958, que aprova o regulamento do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Medicina a que se refere à Lei nº 3.268/57. Lei nº 6.932, de 07 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades do Médico Residente e concede outras
providências.
Considerando a Lei nº 6.242, de 23 de setembro de 1975, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Guardador e Lavador de veículos automotores, e concede
outras providências. Decreto nº 79.797, de 8 de junho de 1977, que regulamenta a
lei nº 6.242/75.
Considerando a Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, além de determinar outras
providências. Decreto nº 87.218, de 31 de maio de 1982, que regulamenta a Lei nº
6.965/81. * Alterações: Lei nº 9.9098/95.
Considerando o Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, que prevê
sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, e concede outras
providências. Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e concede outras
providências. *Alteração: Lei nº 9.098/95.
Considerando a Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, que cria o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e concede outras
providências. Decreto nº 85.878, de 9 de abril de 1981, que regulamenta a Lei nº
3.820/60. *Alterações: Lei nº 9.120/95; lei nº 4.817 e Lei nº 5.724/71.
Considerando a Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, que dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, e concede outras
providências. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a
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regulamentação do exercício da enfermagem, e concede outras providências.
Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498/86. O
parágrafo único do Art. 23 da Lei nº 7.498/86 foi alterado pela Lei nº 8.967, de
28/12/94. A Lei nº 7.498/86 estabelece que o exercício da enfermagem é privativo de
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro.
Considerando a Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a
profissão de Assistente Social e concede outras providências.
11.3 da Legislação Municipal Vigente
Considerando que os Servidores Municipais são administrativamente regidos por
Estatuto dos Servidores Municipais, aplica-se as Leis e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, segundo estabelecido no Estatuto dos
Servidores Municipais (Lei Complementar n°060/2016).
Considerando a Lei Municipal n° 060/2016 - que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Guarapuava, tem-se:
SUBSEÇÃO VII: Da Gratificação por Atividade Insalubre ou Perigosa
Art. 85 Os servidores efetivos que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em atividades perigosas, fazem jus a esta gratificação,
servindo como base de cálculo os seguintes valores, para 40 h (quarenta
horas) semanais:
I - Médicos: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II - Demais cargos em nível superior: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).
III - Nível técnico, médio e fundamental: R$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco
reais).
§ 1º Para os servidores cujas cargas horárias sejam inferiores a 40h
(quarenta horas) semanais receberão valores proporcionais à carga horária.
§ 2º Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlatas para
definir as atividades penosas, insalubres ou perigosas.
§ 3º Os percentuais das gratificações de que trata este artigo serão
calculadas conforme segue:
I - para as atividades insalubres 10%, 20% ou 40% sobre o valor previsto
nos incisos I, II e III do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 63/2016)
II - para as atividades perigosas 30% sobre o valor previsto nos incisos I, II
e (Redação dada pela Lei Complementar nº 63/2016)
III - do caput deste artigo, e; (Redação dada pela Lei Complementar nº
63/2016)
§ 4º A Administração deverá realizar os laudos técnicos exigidos segundo a
periodicidade descrita pela legislação federal pertinente.
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§ 5º O direito a gratificação de penosidade, insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a
sua concessão.
§ 6º O reajuste do valor da gratificação de que trata o caput deste artigo
acompanhará o índice de recomposição anual do vencimento dos
servidores municipais. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
63/2016)
Art. 86 Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações
ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, visando a
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de procedimentos e
normas de saúde, higiene e segurança.
§

1º

A

servidora

gestante

ou

lactante

será

afastada,

mediante

recomendação médica, enquanto durar a gestação e a lactação, das
operações e locais previstos neste artigo, podendo exercer suas atividades
em local salubre e em serviço não perigoso, sem a perda da referida
gratificação.
§ 2º Todo servidor exposto a condições de penosidade, insalubridade ou
periculosidade deve ser submetido a exames médicos periódicos e
específicos, observada a periodicidade definida na legislação federal.
Art. 87 Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou
substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de
modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo
previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos
a exames médicos a cada 6 (seis) meses.

Considerando os Manuais de Atribuições e de Orientação dos Servidores Público de
Guarapuava, sob as Leis Complementares n° 050/2014, n°2515/2016 e 2516/2016,
assim como dados do reconhecimento de riscos e identificação das atividades
desenvolvidas por cada servidor.
Considerando a Lei Complementar n°012/2004 que dispõe sobre a reestruturação
do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guarapuava/PR e, dá
outras providências, aliadas as considerações dadas à Súmula Vinculante 33, onde
se aplicam ao servidor público, no que couberem, as regras do regime geral da
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso
III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
Considerando que o Governo municipal mantem regular a aquisição e o
fornecimento, sem custo ou ônus ao Servidor, dos Equipamentos de Proteção
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Individual, a todos os Servidores Públicos onde haja a necessidade conforme aponta
e recomenda o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.
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11.4 CONCLUSÃO

Considerando os riscos envolvidos para cada atividade, bem como a
Legislação vigente:
 Conforme o disposto na NR-15, as atividades desenvolvidas são enquadradas
como atividades não insalubres ou atividades insalubres, assim como
especificado no presente laudo em função das atividades desenvolvidas por
cada função/cargo aqui descritos.
 Conforme o disposto na NR-16, as atividades desenvolvidas são enquadradas
como atividades não periculosas ou atividades periculosas, assim como
especificado no presente laudo em função das atividades desenvolvidas por
cada função/cargo aqui descritos.
 Conforme o disposto na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e Legislação
Complementar, as atividades desenvolvidas são enquadradas ou não em
condições de Aposentadoria Especial, assim como especificado no presente
laudo em função das atividades desenvolvidas por cada função/cargo aqui
descritos.

Pato Branco/PR, 27 de agosto de 2018.

_______________________________
Polimed Medicina do Trabalho
Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA PR - 87026/D
Polimedici Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho Ltda
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